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نشرة ا�صدار

مستقبلو العروض ومديرو االكتتاب
شركة الرياض الماليةشركة البالد لالستثمار شركة دويتشه العربية السعودية ل�وراق المالية ذ.م.م شركة ا�نماء لالستثمار

حتتوي ن�صرة �لإ�صد�ر هذه على معلومات قّدمت ح�صب متطلبات قو�عد �لت�صجيل و�لإدر�ج �ل�صادرة عن هيئة �ل�صوق �ملالية باململكة �لعربية �ل�صعودية، ويتحمل �أع�صاء جمل�س �إد�رة �مل�صدر و�صد�رة �لذين تظهر �أ�صماوؤهم يف ق�صمي "و�صف 
�مل�صدر" و"و�صف �صد�رة" على �لتو�يل من هذه  �لن�صرة،  جمتمعني ومنفردين كامل �مل�صوؤولية عن دقة �ملعلومات �لو�ردة يف ن�صرة �لإ�صد�ر هذه، ويوؤكدون بح�صب علمهم و�عتقادهم بعد �إجر�ء جميع �لدر��صات �ملمكنة و�إلى �حلد �ملعقول �أنه 
ل توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن يوؤدي عدم ت�صمينها �لن�صرة �إلى جعل �أي �إفادة و�ردة فيها م�صللة. ول تتحمل �لهيئة و�صركة �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية )تد�ول( �أي م�صوؤولية عن حمتويات هذه �لن�صرة، ول تعطيان �أي تاأكيد�ت تتعلق بدقتها �أو 

�كتمالها، وتخليان نف�صيهما �صر�حًة من �أي م�صوؤولية مهما كانت عن �أي خ�صارة تنتج عما ورد يف هذه �لن�صرة �أو عن �لعتماد على �أي جزء منها.

ومع �أنه �صيتم ن�صر �لرتجمة �لإجنليزية لهذه �لن�صرة، �إل �أن �لغر�س منها للمعلومية فقط، وتظل ن�صرة �لإ�صد�رة �ملن�صورة باللغة �لعربية على موقع �لهيئة )www.cma.org.sa( هي �لن�صخة �لر�صمية و�لقانونية و�مللزمة، وت�صود يف حال 
وجود تعار�س بني �لن�صني. 

�صدرت هذه �لن�صرة بتاريخ 1434/5/1هـ )�ملو�فق 2013/3/13م(

�سركة �سدارة للخدمات الأ�سا�سية

�صركة م�صاهمة تاأ�ص�صت وفقًا لأنظمة �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب قر�ر وزير �لتجارة و�ل�صناعة رقم )29/ق( بتاريخ 1434/02/11هـ �ملو�فق 2012/12/24م مبوجب �صجل جتاري رقم 2055018374

بتاريخ 1434/03/03هـ �ملو�فق 2013/01/15م.

تطرح �سكوكاً مقومة بالريال ال�سعودي بقيمة )50.000( ريال �سعودي لل�سك ت�ستحق يف تاريخ النتهاء املجدول

هذه �ل�صكوك �ملقومة بالريال �ل�صعودي �لبالغ قيمة �ل�صك �لو�حد منها 50.000 ريال �صعودي، و�لتي ت�صتحق بتاريخ �لنتهاء �ملجدول )�ل�صكوك(، �صيتم �إ�صد�رها بالقيمة �ل�صمية دون خ�صم �أو عالوة �إ�صد�ر. و�صتكون 
�ل�صكوك مو�صوع �إعالن �لوكالة )�إعالن �لوكالة( �ملوؤرخ يف �أو قبل تاريخ �لإقفال بني )من �صمن �أطر�ف �أخرى( �صركة �صد�رة للخدمات �لأ�صا�صية )�مل�صدر(، و�صركة �صد�رة للكيميائيات )�صد�رة(، و�أت�س �أ�س بي �صي 
�لعربية �ل�صعودية �ملحدودة )وكيل حملة ال�صكوك(، و�صركة دويت�صة بنك تر�صت �أمرييكاز )Deutsche Bank Trust Company Americas( )وكيل �لد�ئنني(. ووفقًا لإعالن �لوكالة، يتعهد �مل�صدر 
)من �صمن �أمور �أخرى( باأن يحتفظ باأ�صول �ل�صكوك كوكيل مل�صلحة حاملي �ل�صكوك )حملة ال�صكوك( وذلك بالتنا�صب مع �لقيمة �ل�صمية لل�صكوك �ملقتناة من قبل كل حامل �صكوك طبقًا لأحكام �إعالن �لوكالة، 
و�أحكام و�صروط �ل�صكوك �لتي تبد�أ من �صفحة 52 من هذه �لن�صرة )ال�شروط(. و�صيحتفظ وكيل حملة �ل�صكوك مبنفعة �لتعهد�ت و�لإقر�ر�ت �ملعطاة من قبل �مل�صدر و�صد�رة مبوجب �إعالن �لوكالة كوكيل بالنيابة 

عن حملة �ل�صكوك.   

وفقًا لأحكام وثائق �لتمويل )كما هي معرفة يف �ل�صروط( �لتي يكون كل منهما طرفًا فيها، �صتدفع �صد�رة مبالغ معينة �إلى �مل�صدر كعو�ض عن ��صتئجار �أ�صول معينة )كما هي مو�صحة ب�صورة �أكرث تف�صياًل يف ن�صرة 
�لإ�صد�ر هذه(، و�صيقوم �مل�صدر با�صتخد�م تلك �ملبالغ لتلبية �لتز�ماته بدفع �ملبالغ �مل�صتحقة عليه من وقت لآخر مبوجب �ل�صكوك. �إن �لتز�م �صد�رة بتقدمي تلك �لدفعات للم�صدر، قبل )ولي�س �صاماًل( تاريخ �كتمال 

�مل�صروع )كما هو معرف يف ن�صرة �لإ�صد�ر هذه(، م�صمون من قبل �صامني �لكتمال )كما هو مو�صح يف ن�صرة �لإ�صد�ر هذه( وفقًا ل�صمانات �لكتمال.

خالل تاريخ �لتوزيع �لدوري فيما يتعلق بكل فرتة تر�كم �لعو�ئد، �صوف يدفع �مل�صدر مبالغ �لتوزيع �لدوري �إلى حملة �ل�صكوك حم�صوبة على �أ�صا�س �صايبور )�صعر �لفائدة �ملتبادلة بني �لبنوك �ل�صعودية( ز�ئد هام�س 
حمدد لل�صكوك )كما هو معرف يف �ل�صروط(، مطبقًا على �لقيمة �ل�صمية �لقائمة لل�صكوك كما يف بدء فرتة تر�كم �لعو�ئد تلك.

خالل تاريخ �لتوزيع �لدوري حتى تاريخ �ل�صد�د �لأول، يجوز ��صرتد�د �ل�صكوك جزئيًا بالتنا�صب، ومببلغ ي�صاوي - �إن وجد- جمموع مبالغ �لتوزيع �ملبكرة )كما هي معرفة يف �ل�صرط 8-6 )�ل�صرتد�د �جلزئي((. ويف 
تاريخ كل توزيع دوري يقع بعد تاريخ �ل�صد�د �لأول، �صيقوم �مل�صدر با�صرتد�د �ل�صكوك جزئيًا بالتنا�صب، مببلغ ي�صاوي جمموع )�أ( مبالغ �لتوزيع �لثابتة. و)ب( مبالغ �لتوزيع �ملبكر )�إن وجدت(.  

ما مل يكن قد مت ��صرتد�دها بالكامل �صابقًا وفقًا لل�صرط )8( )توزيعات ر�أ�س �ملال(، ف�صيتم ��صرتد�د �ل�صكوك يف تاريخ �لتوزيع �لدوري �لذي يلي مبا�صرة تاريخ �لتوزيع �لنهائي )�لذي ي�صادف 15 دي�صمرب 2028م �أو 
تاريخ �ل�صد�د �حلادي و�لع�صرون بعد تاريخ �ل�صد�د �لأول �أيهما يقع �أول()خا�صعًا للتعديل مبا يتو�فق مع مفهوم يوم �لعمل �ملطبق( )تاريخ �لتوزيع �لدوري �لنهائي ذلك هو تاريخ النتهاء املجدول( مبلغ �لتوزيع �لنهائي 

�ملنطبق )كما هو معرف يف �ل�صرط 8-1 )�لإنهاء �ملجدول((.

ميكن ��صرتد�د �ل�صكوك قبل تاريخ �لإنهاء �ملجدول بكامل مبلغ �لتوزيع �لنهائي �ملطبق يف ظروف معينة وفقًا لل�صروط 8-2 )�لإنهاء �ملبكر لأ�صباب �صريبية( و8-3 )�لإنهاء �ملبكر بناء على �ختيار �مل�صدر( و8-4 )�لإنهاء 
بعد و�قعة تتعلق بعقد �لد�ئنني(، وقد ي�صبح م�صتحقًا وو�جب �ل�صد�د فورً� وفقًا لل�صرطني 8-5 )�لإنهاء بعد حادثة ت�صتوجب �لإنهاء( و12 )�لأحد�ث �ملوجبة لالإنهاء(.  

يقت�صر طرح وبيع وت�صليم �ل�صكوك على �لأ�صخا�س �لطبيعيني فقط من مو�طني �ململكة �لعربية �ل�صعودية، �أو �أي �صخ�س �عتباري �آخر ميلك من�صاأة د�ئمة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية وله �صجل جتاري �صاري �ملفعول 
�صادر عن وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة، و�لذي يف كلتا �حلالتني، لديه ح�صاب م�صريف يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. وقد يكون توزيع هذه �لن�صرة وطرح وبيع وت�صليم �ل�صكوك يف �أية منطقة �أخرى خالف �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية حمظور� مبوجب �لقانون �لنافذ. يطلب �مل�صدر و�صد�رة ومديري �لكتتاب �مل�صرتكني وم�صتقبلي �لعرو�س �مل�صرتكني من كل �صخ�س ت�صل �إليه هذه �لن�صرة �أن يكون على در�ية ومعرفة بتلك �لقيود. ولالطالع 

على و�صف لبع�س �لقيود على طرح وبيع وت�صليم �ل�صكوك وعلى توزيع هذه �لن�صرة ومو�د �لطرح �لأخرى �ملتعلقة بال�صكوك، يرجى �لرجوع �إلى ق�صم "�لكتتاب و�لبيع" من ن�صرة �لإ�صد�ر هذه. 

كما تخ�صع �ل�صكوك لقيود على قابليتها للتحويل و�إعادة �لبيع، وقد ل يكون من �ملمكن �إعادة حتويلها �أو بيعها با�صتثناء ما كان مبوجب �لقانون �ملطبق. 

�إن هذه �لن�صرة لي�صت للتوزيع يف �ململكة �ملتحدة، كما �أن هذه �لن�صرة ل متثل طرحًا �أو بيعا �أو طلبًا لتقدمي �أي عر�س �أو �لبيع لأي �صخ�س يف �ململكة �ملتحدة. �إن م�صاهمي �مل�صدر هم: �صد�رة �صكوك و�حد بي يف، �صد�رة 
�صكوك �ثنني بي يف، �صد�رة �صكوك ثالثة بي يف، �صد�رة �صكوك �أربعة بي يف، و�صد�رة �صكوك خم�صة بي يف، وكل كيان من هذه �لكيانات مملوك من قبل �صد�رة بالكامل وملزيد من �ملعلومات عن �ل�صركاء �لرئي�صني 

للم�صدر �لرجاء مر�جعة �لق�صم "و�صف �صدر�ة" و�لق�صم "و�صف �مل�صدر".  

للمعلومات �ملتعلقة باملكتتبني �مل�صتهدفني، �نظر �لق�صم يف ن�صرة �لإ�صد�ر هذه بعنو�ن "�لكتتاب و�لبيع".

لي�ض لأي من �مل�صدر �أو �صد�رة �أي �أ�صهم مدرجة �أو �أدو�ت دين مدرجة قبل �لطرح من قبل �مل�صدر مبوجب هذه �لوثيقة.

مت تقدمي �لطلب وتلبية كافة �ملتطلبات �لالزمة لإدر�ج �ل�صكوك يف �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية.

يبلغ ر�أ�س �ملال �مل�صرح به للم�صدر 2 مليون ريال �صعودي مق�صم �إلى 200.000 �صهم عادي م�صرح به مت�صاوية �لقيمة، بقيمة 10 ريالت �صعودية لل�صهم، وجميعها م�صدرة ومدفوعة بالكامل. و20% من ر�أ�س �ملال �مل�صَدر 
من قبل �مل�صدر مملوك من قبل �صد�رة �صكوك و�حد بي يف، و20% �صد�رة �صكوك �ثنني بي يف، و20% �صد�رة �صكوك ثالثة بي يف، و20% �صد�رة �صكوك �أربعة بي يف، و20% �صد�رة �صكوك خم�صة بي يف، كما هو مو�صوف 

يف ق�صم "و�صف �مل�صدر" وق�صم " معلومات عامة" من ن�صرة �لإ�صد�ر هذه.

اإن امل�شطلحات الواردة يف هذه الن�شرة والتي مل يتم تعريفها يف مكان اآخر يف هذه الن�شرة تكون لها املعاين املعطاة لها يف ق�شم "التعريفات والتف�شريات" من هذه الن�شرة.

ينطوي ال�شتثمار يف ال�شكوك على خماطر مو�شوفة يف ق�شم "عوامل املخاطرة" من ن�شرة الإ�شدار هذه. اإن الغر�ض من املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�شدار هذه وطبيعتها قد مت حتديدها 
يف ق�صم "اإ�شعار هام" من هذه الن�شرة.

اجلزء )1( من )2( من ن�سرة اإ�سدار �سركة �سدارة للخدمات الأ�سا�سية. يجب قراءة هذا اجلزء بالقرتان مع اجلزء )2( )من ن�سرة اإ�سدار �سركة �سدارة للخدمات الأ�سا�سية 
)www.cma.org.sa املوجودة على املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية

اجلزء 1 من 2



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

�ست�سدر ال�سكوك يف منوذج م�سجل من فئة 50.000 ريال �سعودي، ومب�ساعفات الرقم 50.000 ريال �سعودي ملا زاد عن ذلك، على اأن ل يقل احلد الأدنى 
ملبلغ الكتتاب عن مليون ريال �شعودي. وي�شمح بنقل ملكية ال�شكوك كما هو مو�شح يف ال�شروط، ب�شرط اأنه اعتبارًا من تاريخ الإقفال )و�شاماًل ذلك التاريخ( 
لغاية )و�شاماًل( التاريخ الذي ي�شادف بعد �شتة اأ�شهر من تاريخ الإقفال، فاإن حيازة ال�شكوك من قبل اأي من حملة ال�شكوك يجب اأن تكون من وقت لآخر 
مببلغ ل يقل عن جمموع مليون ريال �شعودي )با�شتثناء ما اإذا قام حامل ال�شكوك ذاك بنقل كامل حيازته من ال�شكوك، و�شيتم حتديد الهام�ش وتاريخ 
الإقفال من خالل اتفاقية بني امل�شدر و�شدارة، وم�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب، والإعالن عنها قبيل نهاية فرتة العر�ش للم�شتثمرين. و�شيتم الإعالن 
عن القيمة ال�شمية الإجمالية لل�شكوك التي �شيتم اإ�شدارها مع املتح�شالت ال�شافية املتوقعة، والهام�ش، وو�شف متح�شالت ال�شكوك ال�شافية عنها قبل 

الن�شرة. هذه  تاريخ الإقفال. انظر ق�شم "الكتتاب والبيع" من 

�شيتم تعيني )تداول( كم�شجل لل�شكوك )امل�سجل وت�شمل هذه العبارة اأي م�شجل خلًفا له( و�شيتم اإدخال ال�شكوك يف نظام املقا�شة والت�شوية لدى تداول، 
ح�شبما ورد و�شفه يف ق�شمي "تعليمات و�شروط ال�شكوك - ال�شيغة والفئة، وحق امللكية" و"الكتتاب والبيع" من هذه الن�شرة على التوايل.

حملة  وكيل  لدى  اإيداعه  و�شيتم  الرئي�سي"(،  )"ال�سك  مرفقة  كوبونات  دون  م�شجل  رئي�شي  �شك  يف  ح�ش�ش  يف  ممثلة  �شدورها  عند  ال�شكوك  �شتكون 
ال�شكوك.

يف  )اأو  2013/3/30م(  )يوافق  1434/5/18هـ  يف  وتنتهي  2013/3/16م(  )يوافق  1434/5/4هـ  بتاريخ  ال�شكوك  يف  للم�شتثمرين  العر�ش  فرتة  تبداأ 
الن�شرة )فرتة العر�ض للم�ستثمرين(، لالطالع على املعلومات  "الكتتاب والبيع" يف هذه  الهيئة به(، كما هو مو�شح يف ق�شم  اإ�شعار  اآخر يتم  تاريخ  اأي 
اأنه تاريخ  "�شروط واأحكام ال�شكوك" من ن�شرة الإ�شدار هذه. و�شت�شدر ال�شكوك بالتاريخ املحدد على  املتعلقة  باأحكام و�شروط  ال�شكوك راجع ق�شم 
 www.db.com/menaو www.riyadcapital.com( الإقفال، و�شيتم ن�شر ذلك التاريخ على املوقع الإلكرتوين مل�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب وهي
www.albiladinvest.com(. واملوقع الإلكرتوين ل�شدارة )www.sadara.com(، واملوقع الإلكرتوين للم�شدر  www.alinmainvestment.com و   و 
)www.sadarabasicservicescompany.com(، واملوقع الإلكرتوين ملدير الدفعات )www.hsbcsaudi.com( وذلك بعد ما ل يزيد عن ثالثة اأيام 

عمل من انتهاء فرتة العر�ش للم�شتثمرين )تاريخ الإقفال(.

�شيتم ال�شتفادة من متح�شالت اإ�شدار ال�شكوك، بعد خ�شم تكاليف وم�شاريف معينة متفق عليها تتعلق بال�شفقة )وي�شمل ذلك، دون ح�شر، ر�شوم واأتعاب 
والتوزيع،  والطباعة  الت�شويق  ور�شوم  التقارير،  وحما�شبي  الراعية(،  ولالأطراف  ول�شدارة،  العرو�ش،  وم�شتقبلي  الكتتاب  ملدراء  القانونيني  امل�شت�شارين 
والعمولة املجمعة امل�شتحقة لالإدارة والبيع ملدراء الكتتاب وم�شتقبلي العرو�ش واملقدرة يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه باأن تكون 135.9 مليون ريال �شعودي(، 

من قبل امل�شدر اإلى امل�شاركة ل�شتخدامها وفقًا خلطة العمل. للمزيد من التفا�شيل انظر ق�شم "ا�شتخدام املتح�شالت" يف هذه الن�شرة.

ب
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إشعار هام

الأوربية  داو  �شركة   ،)DOW( داو  ال�شعودية،  اأرامكو  �شدارة،  بامل�شدر،  املتعلقة  املعلومات  حول  معينة  تفا�شيل  )الن�شرة(  هذه  الإ�شدار  ن�شرة  تقدم 
للتقدم بطلب اكتتاب يف ال�شكوك، �شوف يعامل  بالن�شبة  القاب�شة )DEH( )داو الأوروبية(، وال�شركات املنت�شبة لها، وال�شكوك املطروحة لالكتتاب. 
امل�شتثمرون على اأنهم تقدموا بالطلب على اأ�شا�ش املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�شول على ن�شخ اإ�شافية منها من امل�شدر، وم�شتقبلي 
اأو املواقع الإلكرتونية مل�شتقبلي العرو�ش ومديري الكتتاب وهي:   ،)www.cma.org.sa( اأو ح�شبما يتم ن�شره يف موقع الهيئة  العرو�ش ومدراء الكتتاب 
 )www.riyadcapital.com وwww.db.com/mena و www.alinmainvestment.com و www.albiladinvest.com(. واملوقع الإلكرتوين ل�شدارة
)www.sadara.com(، واملوقع الإلكرتوين للم�شدر )www.sadarbasicservicescompany.com( ، علمًا باأن حمتويات تلك املواقع لي�شت جزءًا من 

هذه الن�شرة. 

يتعني على امل�شتثمرين باأن يدركوا اأن ن�شرة الإ�شدار هذه ل حتتوي على اأي قوائم اأو معلومات مالية خا�شة ب�شركة ارامكو ال�شعودية، فمثل هذه القوائم اأو 
املعلومات املالية لن يتم تقدميها حلملة ال�شكوك لأ�شباب تتعلق بحماية امل�شالح الوطنية للمملكة العربية ال�شعودية. ويجب اأن يدرك امل�شتثمرون كذلك باأن 
ن�شرة الإ�شدار هذه ل حتتوي على اأي قوائم مالية اأو معلومات مالية لداو الأوروبية القاب�شة )DEH( وعند تقدمي طلبات الكتتاب يف ال�شكوك، ف�شيتم 
معاملة امل�شتثمرين على اأنهم على علم كامل باأن القوائم املالية واملعلومات املالية ل�شركة اأرامكو ال�شعودية و�شركة داو الأوربية القاب�شة مل يتم ت�شمينها يف 

ن�شرة الإ�شدار هذه ولن يتم تقدميها حلملة ال�شكوك. 

قامت �شدارة بتعيني كل من �شركة البالد لال�شتثمار، و�شركة الإمناء لال�شتثمار، و�شركة دويت�شة ال�شعودية لالأوراق املالية املحدودة، و�شركة الريا�ش املالية، 
ب�شفة م�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب )ي�شار لهم فيما بعد بـ"م�ستقبلي العرو�ض ومدراء الكتتاب"( فيما يتعلق بال�شكوك املو�شحة يف هذه الن�شرة.  

وقد اأجرى امل�شدر و�شدارة جميع التحريات املعقولة للتاأكد من �شحة املعلومات التي ت�شمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ اإ�شدارها، علما باأن جزءًا كبريًا من 
املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة عن امل�شروع وال�شوق والقطاع، ومعلومات اإدارة املوارد البيئية، ومعلومات اإح�شائية معينة ماأخوذة من م�شادر خارجية، 
املتعلقة  ال�شت�شارات  تقدمي  �شركة خبرية يف  نيك�شانت )وهي  اإعداد  والبيئي من  الفني  للتقرير  التنفيذية  امللخ�شات  املثال ل احل�شر،  �شبيل  على  ت�شمل 
بالتخطيط والإدارة يف جمال النقل والبنية التحتية و�شراء امل�شاريع وتقييم ال�شتثمار(. امللخ�ش التنفيذي لدرا�شة ال�شوق الذي مت اإعداده من قبل كيميكال 
ماركت )CMAI( )وهي الآن جزء من اآي اأت�ش اأ�ش كيميكال IHS Chemical( )وهي �شركة خبرية يف تقدمي التحليالت التجارية وال�شت�شارات ال�شرتاتيجية 
لقطاعات الطاقة والتعدين واملعادن(. امللخ�ش التنفيذي لتقرير التاأمني من اإعداد جيه األ تي �شبي�شالتي املحدودة )JLT Specialty( )وهي �شركة خبرية 
يف تقدمي خدمات الو�شاطة يف جمال التاأمني واإعادة التاأمني حلماية موجودات ومطلوبات وم�شاريف ال�شركات يف قطاع الطاقة(، وقد مت اإرفاق كل منها 
كملحق بن�شرة الإ�شدار هذه )وي�شار اإليها معًا "معلومات امل�سادر اخلارجية"(. ومع اأنه ل يوجد لدى امل�شدر ول لدى �شدارة اأي �شبب لالعتقاد باأن معلومات 
امل�شادر اخلارجية غري دقيقة يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق ب�شورة م�شتقلة من تلك املعلومات، وعليه، فاإنه ل يوجد اأي تاأكيد من اأي �شخ�ش ب�شاأن 

�شحة اأي من هذه املعلومات اأو اكتمالها. 

اإن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �شدورها عر�شة للتغيري. وعلى وجه اخل�شو�ش فيما يتعلق بالو�شع املايل للم�شدر، و�شدارة، واأرامكو 
اأن تتاأثر ب�شكل �شلبي بالتطورات امل�شتقبلية املتعلقة بعوامل الت�شخم  ال�شعودية، وداو، وداو الأوروبية، وال�شركات التابعة لها، وميكن لقيمة هذه ال�شكوك 
وتكاليف التمويل وال�شرائب وعملية احت�شاب الزكاة اأو اأي عوامل اقت�شادية اأو �شيا�شية اأخرى خارجة عن نطاق �شيطرة امل�شدر، و�شدارة، واأرامكو ال�شعودية، 
وداو، وداو الأوروبية، وال�شركات املنت�شبة لها، ول ينبغي اعتبار تقدمي ن�شرة الإ�شدار هذه اأو العتماد عليها اأو على اأي تعامالت �شفهية اأو خطية اأو مطبوعة 

تتعلق بال�شكوك على اأنها وعد اأو اإقرار بتحقيق اأية اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�شتقبلية. 

مل يتم تفوي�ش اأي �شخ�ش لإعطاء اأية معلومات اأو تقدمي اأي بيانات غري واردة يف اأو غري متوافقة مع هذه الن�شرة املتعلقة بطرح ال�شكوك، واإذا ما مت اإعطاء 
مثل هذه املعلومات اأو البيانات، فيجب عدم العتماد عليها كما لو اأنها مفو�شة من امل�شدر، �شدارة، اأرامكو ال�شعودية، وداو، داو الأوروبية، اأو اأي من �شركاتها 

التابعة، وم�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب، ووكيل حملة ال�شكوك، اأو اأي �شخ�ش اآخر.

اأو وكيل حملة ال�شكوك، مل يقم بالتحقق من املعلومات  اأيًا من م�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب،  اإلى احلد الأق�شى امل�شموح به مبوجب القانون، فاإن 
الواردة يف هذه الن�شرة. وبالتايل، ل يقدم اأيا منهم اأي تاأكيد اأو �شمان اأو تعهد �شواء �شريحًا اأو �شمنيًا ول يقبل اأي منهم حتمل اأي م�شوؤولية ب�شاأن دقة، اأو 
كفاية، اأو معقولية، اأو اكتمال املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة، اأو اأي اإفادة تقدم اأو يعترب اأنها تقدم من قبل اأي من م�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب، اأو 
وكيل حملة ال�شكوك اأو بالنيابة عنهم فيما له �شلة باملُ�شدر، �شدارة، اأرامكو ال�شعودية، اأو داو، اأو داو الأوروبية، اأو اأي من ال�شركات التابعة لها، بخ�شو�ش 
ال�شكوك، اأو توزيعها، اأو اأية معلومات اأخرى مقدمة من املُ�شدر، �شدارة، اأرامكو ال�شعودية، اأو داو، اأو داو الأوروبية فيما يتعلق بال�شكوك، اأو توزيعها، اأو 
اأدائها امل�شتقبلي. وبالتايل يخلي كل من م�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب ووكيل حملة ال�شكوك نف�شه من اأي م�شوؤولية قد تلحق به فيما يتعلق بهذه الن�شرة، 

اأو الإفادة، اأو املعلومات.

حملة  وكيل  اأو  الكتتاب،  ومدراء  العرو�ش  م�شتقبلي  اأو  لها،  التابعة  ال�شركات  من  اأي  اأو  الأوروبية،  داو  داو،  ال�شعودية،  اأرامكو  �شدارة،  امل�شدر،  يقدم  ل 
اأي نظام واجب  امل�شتثمر مبوجب  اأو مدى قانونية �شراء ال�شكوك من قبل  املتعلقة بال�شكوك  ال�شريبة والزكاة  ب�شاأن  اأو ن�شيحة  اأية مالحظة  ال�شكوك، 

التطبيق.

ج
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ين�شح كل م�شتثمر حمتمل بالت�شاور مع م�شت�شاره ال�شريبي وم�شت�شاره القانوين وم�شت�شاره لالأعمال ب�شاأن امل�شائل ال�شريبية والزكوية والقانونية والأعمال 
والأمور املتعلقة بها بخ�شو�ش �شراء ال�شكوك.

ل يق�شد من ن�شرة الإ�شدار هذه اأو اأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بال�شكوك تقدمي الأ�شا�ش الالزم لأي ائتمان اأو اأي تقييم اآخر، ويجب عدم اعتبارها 
كتو�شية من جانب امل�شدر، �شدارة، اأرامكو ال�شعودية، داو، داو الأوروبية، اأو م�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب، ل�شراء ال�شكوك. عالوة على ذلك، فاإن 
املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�شدار ذات طابع عام، ومت اإعدادها دون اعتبار لأهداف امل�شتثمر ال�شخ�شية اأو و�شعه املايل اأو احتياجاته ال�شتثمارية. وكل 
م�شتلم لن�شرة الكتتاب هذه م�شوؤول قبل اتخاذ قراره ال�شتثماري عن احل�شول على ا�شت�شارة مهنية م�شتقلة تتعلق بال�شكوك، وعن النظر يف مدى مالءمة 

املعلومات الواردة فيها مع الأخذ يف العتبار اأهدافه ال�شخ�شية واأو�شاعه املالية واحتياجاته.

اإن الإ�شارة لن�شرة الإ�شدار هذه تعترب وكاأنها تت�شمن هذه الوثيقة املوؤرخة يف 1434/5/1هـ )يوافق 2013/3/13م( مع اأي مالحق اأو مالحق تكميلية اأ�شيفت 
عليها. وحتتوي ن�شرة الإ�شدار هذه على ملخ�ش لالأحكام الأ�شا�شية الواردة يف وثائق التمويل الرئي�شية و وثائق امل�شروع الرئي�شية كما يف تاريخ الن�شرة. 

يقت�شر طرح هذه ال�شكوك وبيعها وت�شليمها على الأ�شخا�ش الطبيعيني من مواطني اململكة العربية ال�شعودية اأو اأي اأ�شخا�ش معنويني لديهم كيان دائم يف 
اململكة العربية ال�شعودية ولديهم �شجل جتاري �شاري املفعول �شادر من وزارة التجارة وال�شناعة، ولديهم يف كل الأحوال، ح�شاب بنكي يف اململكة العربية 
ال�شعودية. وقد يكون توزيع هذه الن�شرة وطرح وبيع وت�شليم هذه ال�شكوك مقيدًا قانونيًا يف اأي منطقة با�شتثناء اململكة العربية ال�شعودية. ويطلب املُ�شدر، 
�شدارة، وم�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب من اأي �شخ�ش يح�شل على هذه الن�شرة اأن يطلع على تلك القيود ويراعيها. ف�شاًل انظر ق�شم "الكتتاب والبيع" 
من هذه الن�شرة لالطالع على تفا�شيل بع�ش القيود املتعلقة بطرح وبيع وت�شليم ال�شكوك وتوزيع ن�شرة الإ�شدار هذه واملواد الأخرى املتعلقة بطرح ال�شكوك.

تخ�شع ال�شكوك اإلى قيود ب�شاأن نقل ملكيتها واإعادة بيعها، ول يجوز نقل ملكيتها اأو اإعادة بيعها اإل اإذا كان ذلك م�شموح به ب�شكل نظامي.

يحظر توزيع ن�شرة الإ�شدار هذه يف اململكة املتحدة. ول يتم طرح اأو بيع ال�شكوك اأو الدعوة لأي طرح اأو بيع لل�شكوك لأي �شخ�ش يف اململكة املتحدة.

مت اإعداد ن�شرة الإ�شدار هذه على اأ�شا�ش عدم طرح اأو بيع اأو عدم توجيه الدعوة لطرح اأو بيع ال�شكوك يف اأو �شمن اأي دولة من الدول الأع�شاء يف املنطقة 
املنطقة  �شمن  لل�شكوك  بيع  اأو  لطرح  دعوة  اأو  بيع  اأو  طرح  اأي  تقدمي  يعتزم  اأو  يقدم  اأن  �شخ�ش  لأي  يجوز  ل  وبالتايل،   .  )EEA(الأوروبية القت�شادية 

القت�شادية الأوروبية، والذي يكون خا�شعًا للطرح املو�شح يف هذه الن�شرة.

املعلومات املالية

اإن القوائم املالية املراجعة للم�شدر للفرتة من 24 دي�شمرب 2012م )وهو تاريخ تاأ�شي�ش امل�شدر( حتى وكما يف 31 دي�شمرب 2012م، والقوائم املالية املراجعة 
ل�شدارة للفرتة من 30 اأكتوبر 2011م )وهو تاريخ تاأ�شي�ش �شدارة( حتى وكما يف 30 �شبتمرب 2012م، وقائمة املركز املايل الفرتا�شية ل�شدارة كما يف 30 
�شبتمرب 2012م التي تعك�ش التزاماتها فيما يتعلق بال�شكوك، وح�شبما تنطبق الإي�شاحات املرفقة بتلك القوائم املذكورة وتقارير مراجعي احل�شابات املتعلقة 
بها، واملرفقة جميعًا يف املالحق من 1 اإلى 3 �شاماًل لهذه الن�شرة، قد مت اإعدادها وفقًا ملعايري املحا�شبة ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.

وي�شدر كل من امل�شدر و�شدارة بياناتهم املالية بالريال ال�شعودي.

القوائم املالية املراجعة لـ "داو" كما يف 31 دي�شمرب 2011م و31 دي�شمرب 2012م، ولل�شنوات املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010م، و31 دي�شمرب 2011م، 
و31 دي�شمرب 2012م، والقوائم املالية املرحلية غري املراجعة للربع التقوميي املنتهي يف 30 �شبتمرب 2012م، فيما يتعلق بالقوائم املالية ال�شنوية فقط، وتقرير 
مراجعي احل�شابات على تلك القوائم، حيث مت اإدراج كل منها يف امللحق )4( �شمن هذه الن�شرة، وقد مت اإعدادها وفقًا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها يف 

الوليات املتحدة الأمريكية واملطبقة من وقت لآخر. وت�شدر "داو" قوائمها املالية بالدولر الأمريكي.

اأي اإ�شارة يف هذه الن�شرة اإلى ر.�ش، اأو ريال، اأو ريال �سعودي، فهي اإ�شارة اإلى العملة الر�شمية احلالية يف اململكة العربية ال�شعودية، واأي اإ�شارة اإلى هللة، 
اإلى العملة الر�شمية للوليات املتحدة الأمريكية، واأي  $ فهي اإ�شارة  دولر اأمريكي، اأو  اأو  دولر،  اإلى الوحدات املكونة للريال، واأي اإ�شارة اإلى  فهي اإ�شارة 
اإ�شارة اإلى يورو فهي اإ�شارة اإلى العملة التي بداأ التعامل فيها يف بداية املرحلة الثالثة من الوحدة القت�شادية والنقدية الأوروبية وفقًا للمعاهدة التي متت 

حول الحتاد الأوروبي وتعديالتها.

لقد خ�شعت بع�ش الأرقام يف ن�شرة الإ�شدار هذه للجرب، وبالتايل، فاإن الأرقام املبينة لنف�ش الفئة الواردة يف جداول خمتلفة قد تختلف قلياًل، كما اأن الأرقام 
الواردة كمجموع يف بع�ش اجلداول قد ل تكون حا�شل اجلمع احل�شابي الدقيق لالأرقام التي ت�شبقها.

د
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التوقعات والإفادات امل�ستقبلية

لقد مت اإعداد التوقعات التي ت�شمنتها هذه الن�شرة على اأ�شا�ش افرتا�شات حمددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�شتقبلية عن الفرتا�شات امل�شتخدمة، 
وبالتايل فاإنه ل يوجد �شمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات.

ا�شتخدام بع�ش  امل�شتقبلية ب�شورة عامة عن طريق  الإفادات  "اإفادات م�شتقبلية". وي�شتدل على هذه  الواردة يف ن�شرة الإ�شدار هذه  الإفادات  متثل بع�ش 
الكلمات مثل "تخطط" اأو "تعتزم" اأو "تقدر" اأو "تعتقد" اأو "تتوقع" اأو "من املمكن" اأو "�شوف" اأو "ينبغي" اأو "متوقع" اأو "قد" اأو "يعتقد" اأو ال�شيغ النافية لهذه 
املفردات وغريها من املفردات املقاربة اأو امل�شابهة لها يف املعنى. وتعك�ش هذه الإفادات امل�شتقبلية وجهة نظر امل�شدر و�شدارة احلالية )ح�شب احلالة( فيما 
اأو النتائج التي  اأو الإجنازات  يتعلق باأحداث م�شتقبلية، ولكنها لي�شت �شمانًا لالأداء امل�شتقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد توؤثر يف الأداء الفعلي 
يحققها امل�شدر اأو �شدارة )ح�شب احلالة( وتوؤدي اإلى اختالفها ب�شكل كبري عما كان متوقعًا �شراحة اأو �شمنيًا يف الإفادات املذكورة. وقد مت ا�شتعرا�ش بع�ش 
املخاطر اأو العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�شورة اأكرث تف�شياًل يف اأق�شام اأخرى من هذه الن�شرة )راجع ق�شم "عوامل املخاطرة" يف هذه 
الن�شرة(. وفيما لو حتقق اأي واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الأمور غري املتيقنة اأو ثبت عدم �شحة اأو دقة اأي من الفرتا�شات التي مت العتماد عليها، فاإن 

النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�شوفة باأنها متوقعة اأو معتقدة اأو مقدرة اأو خمطط لها يف هذه الن�شرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، ل يعتزم اأي من امل�سدر اأو �سدارة حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بامل�سروع، اأو القطاع، اأو 
ال�سوق، اأو معلومات اإدارة املوارد البيئية، اأو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�سمنها هذه الن�سرة، �سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو حوادث 
اأو خالف ذلك. ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر الأخرى، والأمور غري املوؤكدة والفرتا�سات، فاإن توقعات الأحداث والظروف امل�ستقبلية  م�ستقبلية 
املذكورة يف هذه الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي يتوقعه امل�سدر اأو �سدارة اأو قد ل حتدث اإطالقًا، وعليه فاإنه يجب على امل�سرتين املحتملني 

درا�سة جميع االإفادات امل�ستقبلية على �سوء هذه التف�سريات وعدم االإفراط يف االعتماد عليها. 

الن�سرة التكميلية

�شيقوم امل�شدر و�شدارة باإعداد ن�شرة اإ�شدار تكميلية وفقًا ملتطلبات قواعد الت�شجيل والإدراج للهيئة اإذا تبني للم�شدر اأو �شدارة يف اأي وقت بعد تاريخ هذه 
الن�شرة ولكن قبل قبول ال�شكوك واإدراجها يف ال�شوق املالية ال�شعودية يف حالة: 

)اأ( حدوث اأي تغيري ملحوظ يف اأمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة اأو يف اأي م�شتند مطلوب مبوجب قواعد الت�شجيل والإدراج.

)ب( ظهور اأية م�شائل اإ�شافية مهمة كان يتوجب ت�شمينها يف هذه الن�شرة. 

ه
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األطراف والمستشارون
امل�سدر

�سركة �سدارة للخدمات الأ�سا�سية 

مركز الرتكي لالأعمال
7448 طريق امللك �شعود

الظهران: 4088- 34455، اململكة العربية ال�شعودية
 )www.sadarabasicservicescompany.com( :املوقع الإلكرتوين

هاتف: 5877 3813 966+
فاك�ش: 5808 3813 966+

املمثل املعتمد للم�سدر 

الأ�شتاذ عادل يا�شني احلواج
املدير املمثل ل�شكوك �شدارة اثنني بي يف، ع�شو ورئي�ش جمل�ش اإدارة امل�شدر

�شركة �شدارة للخدمات الأ�شا�شية 
مركز الرتكي لالأعمال

7448 طريق امللك �شعود
الظهران 4088- 34455، اململكة العربية ال�شعودية

  )www.sadarabasicservicescompany.com( :املوقع الإلكرتوين
هاتف: 5877 3813 966+
فاك�ش: 5808 3813 966+

adel.hawaj@sadara.com :الربيد الإلكرتوين

ال�شيد نيلز بريت فران�ش م�شوتني
املدير املمثل ل�شكوك �شدارة ثالثة بي يف، املدير التنفيذي للم�شدر

�شركة �شدارة للخدمات الأ�شا�شية
مركز الرتكي لالأعمال

7448 طريق امللك �شعود، الظهران: 4088- 34455
اململكة العربية ال�شعودية

   )www.sadarabasicservicescompany.com( :املوقع الإلكرتوين
هاتف: 5999 3813 966+ حتويلة 1214

فاك�ش: 5909 3813 966+
Niels.Mesotten@sadara.com :الربيد الإلكرتوين

�سركة �سدارة �سكوك واحد بي.يف.

�ش.ب. 4542
هوك، هولندا

هاتف: 31115672474+
فاك�ش: 31115674042+

�سركة �سدارة �سكوك اثنني بي.يف.

�ش.ب. 4542
هوك، هولندا

هاتف: 31115672474+
فاك�ش: 31115674042+

و
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�سركة �سدارة �سكوك ثالثة بي.يف.

�ش.ب. 4542
هوك، هولندا

هاتف: 31115672474+
فاك�ش: 31115674042+

�سركة �سدارة �سكوك اأربعة بي.يف.

�ش.ب. 4542
هوك، هولندا

هاتف: 31115672474+
فاك�ش: 31115674042+

�سركة �سدارة �سكوك خم�سة بي.يف.

�ش.ب. 4542
هوك، هولندا

هاتف: 31115672474+
فاك�ش: 31115674042+

�سدارة

�شركة �شدارة للكيميائيات
�ش ب : 11811، مدينة اجلبيل ال�شناعية 31961     

اململكة العربية ال�شعودية
www.sadara.com :املوقع الإلكرتوين

هاتف: 5877 3813 966+
فاك�ش: 5808 3813 966+

املمثل املعتمد ل�سدارة
الأ�شتاذ عبدالعزيز القدميي )مدير �شدارة(

�شركة �شدارة للكيميائيات
�ش ب : 11811

مدينة اجلبيل ال�شناعية 31961، اململكة العربية ال�شعودية
www.sadara.com :املوقع الإلكرتوين

هاتف: 38730164 966+
فاك�ش: 38730166 966+

Adbulaziz.judaimi@aramco.com :الربيد الإلكرتوين

ال�شيد لو�شيانو بويل )كبري املدراء املاليني ل�شدارة(
�شركة �شدارة للكيميائيات

�ش ب : 11811
مدينة اجلبيل ال�شناعية 16913، اململكة العربية ال�شعودية

moc.aradas.www :املوقع الإلكرتوين
هاتف: 48853183 669+
فاك�ش: 70853183 669+

moc.aradas@iloPL :الربيد الإلكرتوين

ز
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وكيل حملة الصكوك

اأت�ش اأ�ش بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة
املكتب الرئي�شي لأت�ش اأ�ش بي �شي

 طريق العليا - حي املروج
�ش ب: 9084 الريا�ش: 11413

اململكة العربية ال�شعودية
www.hsbcsaudi.com :املوقع الإلكرتوين

هاتف: 2342 299 1 966+
فاك�ش: 2348 299 1 966+

asmaalghofailey@hsbc.com :الربيد الإلكرتوين

وكيل الدائنين
 )Deutsche Bank Trust Company Americas( و�شركة دويت�شة بنك تر�شت اأمرييكاز

60 وال �شرتيت – الدور 27
)MSNYC60-2710( 2710 – 60 ام ا�ش ان واي �شي 

ولية نيويورك، نيويورك 10005
عناية:  وكالة اخلدمات الإدارية - �شدارة

راندي خان، نائب الرئي�ش
هاتف: 4012 250 212 1+

randy.kahn@db.com :الربيد الإلكرتوين
تاليا ديالهاي�ش، نائب الرئي�ش

هاتف: 7336 250 212 1+
thalia.delahayes@db.com :بريد اإلكرتوين

فاك�ش: 3317 961 646 1+
www.db.com/us :املوقع الإلكرتوين

ح
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وكيل ضمان المصدر المحلي
ال�شعودي الهولندي كابيتال

املكتب الرئي�شي
 طريق العليا

�ش ب: 1467 الريا�ش: 11413
اململكة العربية ال�شعودية

www.shc.com.sa :املوقع الإلكرتوين
هاتف: 5330 133 4163 1 966+

فاك�ش: 2169102 1 966+
snazeeb@shc.com.sa :الربيد الإلكرتوين

مدير الدفعات 

اأت�ش اأ�ش بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة
املكتب الرئي�شي لأت�ش اأ�ش بي �شي

طريق العليا - حي املروج
�ش ب: 9084 الريا�ش: 11413

اململكة العربية ال�شعودية
www.hsbcsaudi.com :املوقع الإلكرتوين

هاتف: 2342 299 1 966+
فاك�ش: 2348 299 1 966+

asmaalghofailey@hsbc.com :الربيد الإلكرتوين

وكيل ضمان المصدر الخارجي

 اأت�ش اأ�ش بي �شي كوربرييت تر�شتي كومبني )يو كي( ليمتيد 
 )HSBC Corporate Trustee Company )UK( Limited(

8 كندا �شكوير 
 

8 كندا �شكوير 
كناري وارف

)5HQ London E14( لندن اإي14 5اإت�ش كيو
اململكة املتحدة 

www.hsbc.com :املوقع الإلكرتوين
هاتف: 8888 7991 20 44+
فاك�ش: 4350 7991 20 44+

ctla.trustee.admin@hsbc.com :الربيد الإلكرتوين

بنك حساب المصدر المحلي  
جمموعة �شامبا املالية

�ش ب: 842 اخلرب: 31952
اململكة العربية ال�شعودية

www.samba.com :املوقع الإلكرتوين
هاتف: 8345 865 3 966+
فاك�ش: 8393 865 3 966+

hasan.al-saffar@samba.com :الربيد الإلكرتوين

ط
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المسجل
�شركة �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول(

مبنى التعاونية، الربج ال�شمايل
طريق امللك فهد

�ش ب: 60612، الريا�ش: 11555
اململكة العربية ال�شعودية

 www.tadawul.com.sa

هاتف: 9999 218 1 966+
فاك�ش: 1220 218 1 966+

PM@tadawul.com.sa :بريد اإلكرتوين

مستقبلو العروض ومديرو االكتتاب
�شركة البالد لال�شتثمار

حي الورود 
طريق امللك عبداهلل

�ش ب 140، الريا�ش 11411
اململكة العربية ال�شعودية

www.albiladinvest.com

هاتف: 9888 203 1 966+
فاك�ش: 9899 203 1 966+

Titan@albiladinvest.com :بريد اإلكرتوين

�شركة الإمناء لال�شتثمار
�ش ب 66333

الريا�ش 11576، اململكة العربية ال�شعودية
www.alinmainvestment.com

هاتف: 5996 218 1 966+
+966 1 218 5972

فاك�ش: 5970 218 1 966+
ProjectTitan@alinmainvest.com :بريد اإلكرتوين

�شركة دويت�شه العربية ال�شعودية لالأوراق املالية، 
�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

برج الفي�شلية الدور 17
�ش.ب: 301809

الريا�ش: 11372، اململكة العربية ال�شعودية
www.db.com/mena

هاتف: 9700 273 1 966+
فاك�ش: 9741 273 1 966+

Titan@list.db.com :بريد اإلكرتوين

�شركة الريا�ش املالية
�ش ب 21116، الريا�ش 11475

اململكة العربية ال�شعودية 
www.riyadcapital.com 

هاتف: 2454 494 1 966+
فاك�ش: 2595 494 1 966+

titan@riyadcapital.com :بريد اإلكرتوين

ي
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مستشارو الهيكل الشرعي

اللجنة ال�شرعية امل�شرتكة
ل�شركة الإمناء لال�شتثمار 
و�شركة البالد لال�شتثمار

�ش ب 66333
الريا�ش 11576

اململكة العربية ال�شعودية 
 www.alinmainvestment.com

هاتف: 5996 218 1 966+
+966 1 218 5972

فاك�ش: 5970 218 1 966+
Titan@ alinmainvestment.com :بريد اإلكرتوين

و
�ش ب 140

الريا�ش 11411
اململكة العربية ال�شعودية

www.albiladinvest.com 
هاتف: 9888 203 1 966+

 فاك�ش: 9899 203 1 966+
Titan@albiladinvest.com :بريد اإلكرتوين

امل�شت�شارون ال�شرعيون لدى دويت�شه بنك
برج الفي�شلية الدور 17  

�ش.ب: 301809
الريا�ش: 11372

اململكة العربية ال�شعودية
 www.db.com/mena

هاتف: 9700 273 1 966+
فاك�ش: 9741 273 1 966+

Titan@list.db.com :بريد اإلكرتوين

اللجنة ال�شرعية ل�شركة الريا�ش املالية
�ش ب: 21116

الريا�ش: 11475
اململكة العربية ال�شعودية

www.riyadcapital.com :املوقع الإلكرتوين
هاتف: 2454 494 1 966+

فاك�ش: 2595 494 1 966+ حتويلة 2575
Titan@riyadcapital.com :بريد اإلكرتوين

ك
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المستشارون القانونيون 

اإلى امل�شدر و�شدارة
حامت عبا�ش غزاوي و�شركاه

�ش ب 6387
جدة 21442

اململكة العربية ال�شعودية 
 www.saudilegal.com

هاتف: 4475 650 2 966+
فاك�ش: 2007 657 2 966+

sadara.sukuk@saudilegal.com :بريد اإلكرتوين

وايت اآند كي�ش اإل اإل بي
Old Broad Street 5 لندن

EC2N 1DW

اململكة املتحدة
 www.whitecase.com

هاتف: 1000 7532 20 44+
فاك�ش: 1001 7532 20 44+

ProjectSadara@whitecase.com :بريد اإلكرتوين

دكتور وليد النوي�شر بالتعاون مع وايت اآند كي�ش اإل اإل بي
�ش ب 99879

مبنى ال�شرياكون رقم 15  
الدور الرابع، مكتب 403 و404،  

�شارع العليا
الريا�ش 11625

اململكة العربية ال�شعودية

اإلى داو
�شريمان اآند �شتريلنغ )لندن( �شراكة ذات م�شوؤولية حمدودة 

Broadgate West
Appold Street 9

لندن
EC2A 2AP

اململكة املتحدة
 www.shearman.com

هاتف: 5000 655 207 44+
فاك�ش: 5500 655 207 44+

SukukS&Steam@Shearman.com :بريد اإلكرتوين

حامت عبا�ش غزاوي و�شركاه
�ش ب 6387
جدة 21442

اململكة العربية ال�شعودية
 www.saudilegal.com

هاتف: 4475 650 2 966+
فاك�ش: 2007 657 2 966+

sadara.sukuk@saudilegal.com :بريد اإلكرتوين

ل
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اإلى اأرامكو ال�سعودية
وايت اآند كي�ش اإل اإل بي

Old Broad Street 5 لندن
EC2N 1DW

اململكة املتحدة
 www.whitecase.com

هاتف: 1000 7532 20 44+
فاك�ش: 1001 7532 20 44+

ProjectSadara@whitecase.com :بريد اإلكرتوين

دكتور وليد النوي�شر بالتعاون مع وايت اآند كي�ش اإل اإل بي
�ش ب 99879

مبنى ال�شرياكون رقم 15  
الدور الرابع، مكتب 403 و404،  

�شارع العليا
الريا�ش 11625

اململكة العربية ال�شعودية

ملديري الكتتاب
ميلبانك، تويد، هديل و مكلوي اإل اإل بي 

  Gresham Street 10

لندن
EC2V 7JD

اململكة املتحدة
 www.milbank.com

هاتف: 3000 615 207 44+
فاك�ش: 3100 615 207 44+

MilbankProjectTitan@milbank.com :بريد اإلكرتوين

األن واأفري اإل اإل بي
الطابق 2، قرية البوابة، بناء رقم 8  

مركز دبي املايل العاملي
�ش ب 506678

دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة 
 www.allenovery.com

هاتف: 7100 4426 )0( 971+
فاك�ش: 7199 4426 )0( 971+

A&OProjectTitan2012@AllenOvery.com :بريد اإلكرتوين

ALLEN & OVERY
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مكتب زياد �شمري ح�شن خ�شيم للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية بالتعاون 
مع األن اآند اأوفري اإل اإل بي

�ش ب: 230667
F6 مركز لوكاليزر – جناح

طريق الأمري حممد بن عبدالعزيز )التحلية(
الربا�ش: 11321، اململكة العربية ال�شعودية

www.zeyad.khoshaim.com :املوقع الإلكرتوين
هاتف: 9878 217 )1( 966+
فاك�ش: 9860 217 )1( 966+

info@khoshaim.com :الربيد الإلكرتوين

مراجعو الحسابات

للم�شدر و�شدارة
براي�ش وترهاو�ش كوبرز 

 برج احلقيط، �ش ب 467
مطار الظهران 31932  
اململكة العربية ال�شعودية

www.pwc.com/middle-east

هاتف: 6311 849 3 966+
فاك�ش: 6281 849 3 966+

khalid.mahdhar@sa.pwc.com :بريد اإلكرتوين

ل�شركة داو
ديلويت اآند تو�ش األ األ بي )وهي �شركة تابعة اإلى ديلويت اإل اإل بي الوليات 

املتحدة الأمريكية، 
ع�شو ديلويت تو�ش توهما�شتو ملتد )DTTL(، وهي �شركة خا�شة يف اململكة 

املتحدة حمدودة بال�شمان، 
وكل �شركة ع�شو يف DTTL هي من�شاأة م�شتقلة منف�شلة قانونيًا.

3320 .Ridgecrest Dr

Midland، MI - 400 Suite

48642-5859
الوليات املتحدة الأمريكية

 www.deloitte.com

هاتف: 2370 631 989 1+
فاك�ش: 4485 631 989 1+

  rherlin@deloitte.com :بريد اإلكرتوين

مراجعو الحسابات

ال�شت�شاري الفني والبيئي
نيك�شانت املحدودة 

Griffin House1st Floor South

Hammersmith Road 161
لندن

8BS W6
اململكة املتحدة

 www.nexant.com 
هاتف: 1600 950 207 44+
فاك�ش: 1550 950 207 44+

dalston@nexant.com :بريد اإلكرتوين
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مستشار السوق

  IHS اأ�ش  اأت�ش  اآي  �شركات  اإحدى   )CMAI(  ( ماركت  كيميكال  �شركة 
اجلناح 201، املبنى 4 

�ش ب 500395 
مدينة دبي لالإنرتنت

دبي
الإمارات العربية املتحدة

 www.ihs.com

هاتف: 2931 391 4 971+
فاك�ش: 6476 391 4 971+

Richard.Charlesworth@ihs.com :بريد اإلكرتوين

استشاري التأمين

جيه األ تي �شب�شلتي ليمتد
Crutched Friars 6

  EC3N 2PH لندن
اململكة املتحدة

 www.jltgroup.com

هاتف: 4444 528 207 44+
فاك�ش: 4784 528 207 44+

Peter_LeVey@jltgroup.com :بريد اإلكرتوين

تنبيه: جميع امل�شت�شارين ومراجعي احل�شابات املذكورين اأعاله اأعطوا موافقتهم الكتابية على ا�شتخدام اأ�شمائهم وعلى ن�شر �شعاراتهم واإفاداتهم يف هذه 
الن�شرة )اأينما تنطبق واأينما ترد الإ�شارة اإليها(، ومل يتم �شحب هذه املوافقة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه.
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نبذة عامة عن الطرح والمشروع والتمويل 

يجب اأن تقراأ هذه النبذة العامة كمقدمة لن�شرة الإ�شدار هذه، اإل اأن �شموليتها ل تكتمل اإل بالرجوع اإلى املعلومات التف�شيلية الواردة يف اأق�شام اأخرى من 
هذه الن�شرة. كما اأن هذه النبذة قد ل حتتوي على كافة املعلومات التي يجب اأن يعرفها امل�شتثمرون املحتملون قبل اتخاذ قرار بال�شتثمار يف ال�شكوك، ولذلك 
يجب اأن يكون اأي قرار يتخذه اأي م�شتثمر حمتمل لال�شتثمار يف ال�شكوك مبنيا على درا�شة ن�شرة الإ�شدار ككل. و�شوف يكون للم�شطلحات املعرفة يف هذه 

الن�شرة نف�ش املعاين املن�شوبة لها يف ق�شم "التعريفات والتف�سريات" من ن�شرة الإ�شدار هذه.  

يتعني على حملة ال�شكوك املحتملني قراءة اأق�شام ن�شرة الإ�شدار هذه التي عنوانها: "عوامل املخاطرة"، و"اإ�شعار هام" على التوايل قبل اتخاذ اأي قرارات 
بال�شتثمار.

األطراف المشاركون

�شركة �شدارة للخدمات الأ�شا�شية، تاأ�ش�شت ك�شركة م�شاهمة �شعودية مقفلة بتاريخ 11 �شفر 1434هـ )املوافق 24 امل�سدر
دي�شمرب 2012م( من�شاأة وفق اأنظمة وقوانني اململكة العربية ال�شعودية مبوجب �شجل جتاري رقم 2055018374. 

يبلغ راأ�ش مال امل�شدر امل�شرح به )2( مليون ريال �شعودي يتكون من 200.000�شهم عادي بقيمة ا�شمية قدرها 10 ملكية امل�سدر
ريالت لكل �شهم، وكلها م�شدرة ومدفوعة بالكامل. ومتلك كل من �شدارة �شكوك واحد بي يف، و�شدارة �شكوك اثنني 

بي يف، و�شدارة �شكوك ثالثة بي يف، و�شدارة �شكوك اأربعة بي يف، و�شدارة �شكوك خم�شة بي يف، ن�شبة 20% لكل منهم 
مبا ميثل 100% من راأ�ش مال امل�شدر، كما هو مو�شح يف الق�شم "و�شف امل�شدر" الق�شم الفرعي "معلومات عامة" من 

هذه الن�شرة.

يدير امل�شدر جمل�ش اإدارة مكون من الأ�شخا�ش املو�شحة اأ�شمائهم يف ق�شم "و�شف امل�شدر" الق�شم الفرعي "اأع�شاء اإدارة امل�سدر 
جمل�ش الإدارة للم�شدر واإدارته" من هذه الن�شرة.

�شركة �شدارة للكيميائيات، تاأ�ش�شت ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة يف 30 اأكتوبر 2011م، من�شاأة وفق اأنظمة وقوانني �سدارة
اململكة العربية ال�شعودية.

Dow شركة "داو" للكيماويات، تاأ�ش�شت يف عام 1897م، وهي �شركة من�شاأة وفق اأنظمة وقوانني ولية "ديلوير" يف الوليات داو�
املتحدة الأمريكية.

�شركة داو الأوروبية القاب�شة DEH، وهي �شركة مملوكة بالكامل وتابعة ب�شكل غري مبا�شر لـ "داو" تاأ�ش�شت يف هولندا. داو الأوروبية 
اإ�شافة لذلك، تعمل داو الأوروبية القاب�شة كمقدم مهم للتقنية من اأجل امل�شروع.

اأرامكو ال�شعودية التي تاأ�ش�شت مبوجب مر�شوم ملكي �شادر يف عام 1988م.اأرامكو ال�سعودية

�شركة البالد لال�شتثمار، و�شركة الإمناء لال�شتثمار، ودويت�شة العربية ال�شعودية لالأوراق املالية املحدودة، و�شركة م�ستقبلو العرو�ض ومدراء الكتتاب  
الريا�ش املالية.

اأت�ش اأ�ش بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، مبوجب اإعالن الوكالة، ف�شوف يتم تعيني وكيل حملة ال�شكوك ب�شفته وكيل حملة ال�سكوك 
وكياًل بالنيابة عن حملة ال�شكوك، من بني الأ�شياء الأخرى، لمتالك املنفعة يف التعهدات واملواثيق املقدمة من امل�شدر 

و�شدارة مبوجب اإعالن الوكالة.

دويت�ش بانك تر�شت كومباين اأمريكاز، فقد مت مبوجب اتفاقية الدائنني، تعيني وكيل الدائنني من قبل الأطراف وكيل الدائنني
امل�شمونة )مبا يف ذلك امل�شاركني يف ال�شكوك( للت�شرف نيابة عنهم كوكيل للدائنني مبوجب وثائق التمويل، فيما 

يخ�ش عالقتهم ب�شدارة.

ال�شعودي الهولندي كابيتال، مبوجب اتفاقية تنازل امل�شدر املحلي، �شوف يتنازل امل�شدر على �شبيل ال�شمان، عن وكيل �سمان امل�سدر املحلي
حقوقه مبوجب وثائق التمويل )ح�شب التعريف الوارد يف ال�شروط( التي يكون امل�شدر طرفا فيها اأو ميلك مبوجبها 

حقوقا والتي تخ�شع لأنظمة اململكة العربية ال�شعودية، ل�شالح وكيل �شمان امل�شدر املحلي والذي يت�شرف نيابة عن 
الأطراف امل�شمونة من قبل امل�شدر )مبا يف ذلك حملة ال�شكوك(. ومبوجب �شمان امل�شدر املحلي على اتفاقية 

احل�شاب، ف�شوف مينح امل�شدر �شمانا على حقوقه فيما يخ�ش ح�شاب ال�شفقة ل�شالح وكيل �شمان امل�شدر املحلي 
والذي يت�شرف بالنيابة عن الأطراف امل�شمونة من قبل امل�شدر )مبا يف ذلك حملة ال�شكوك(.

اأت�ش اأ�ش بي �شي كوربرييت تر�شتي كومبني )يو كي( ليمتيد، مبوجب �شند ر�شوم وتنازل امل�شدر املحلي ف�شوف مينح وكيل �سمان امل�سدر اخلارجي
امل�شدر �شمانا على حقوقه فيما يخ�ش وثائق التمويل )ح�شب التعريف الوارد يف ال�شروط( التي يكون امل�شدر طرفا 

فيها اأو التي له مبوجبها حقوقا والتي تخ�شع للقانون الإجنليزي، ل�شالح وكيل �شمان امل�شدر اخلارجي والذي يت�شرف 
نيابة عن الأطراف امل�شمونة من قبل امل�شدر )مبا يف ذلك حملة ال�شكوك(.

اأت�ش اأ�ش بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة ، ب�شفتها مديرًا للدفعات )وي�شمل هذا امل�شطلح اأي خلف لها(، مبوجب مدير الدفعات 
اتفاقية اإدارة الدفعات يتم تعيني مدير الدفعات من قبل امل�شدر، من بني اأ�شياء اأخرى، ل�شداد الدفعات نيابة عن 

امل�شدر بناء على ال�شكوك.
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ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.امل�سجل

جمموعة �شامبا املالية، �شيتم تعيينها كبنك ح�شاب امل�شدر املحلي مبوجب اتفاقية اإدارة الدفعات حلفظ ح�شاب بنك ح�ساب امل�سدر املحلي
امل�شدر با�شم امل�شدر.

�شركة �شدارة لإجارة الأ�شول.الوكيل املفو�ض للم�ساركة

بنك احل�شاب املحلي للم�شدرالذي �شيقوم بالحتفاظ فيه وت�شغيل ح�شاب مقوم بالريال ال�شعودي با�شم امل�شدر. ح�ساب ال�سفقة
وجميع الدفعات التي يكون امل�شدر م�شتحقًا ل�شتالمها مبوجب وثائق ال�شفقة �شوف تدفع يف ح�شاب ال�شفقة. اإ�شافة 
لذلك، فاإن مبلغ راأ�ش املال )كما هو معرف يف ال�شرط 4-2 )ا�شتخدام املتح�شالت من اأ�شول ال�شكوك(( �شوف يتم 

الحتفاظ به عند اإيداعه يف ح�شاب ال�شفقة. اأما املبالغ امل�شتحقة الدفع على امل�شدر مبوجب ال�شكوك، ومبوجب 
وثائق ال�شفقة الأخرى التي هو طرف فيها، ف�شوف يتم حتويلها يف يوم العمل ال�شابق لكل تاريخ توزيع دوري )كما هو 
معرف يف ال�شرط 6-2 )حتديد �شعر �شايبور(( اأو تاريخ الإنهاء )كما هو معرف يف ال�شرط 8-1 )الإنهاء املجدول(( 

اإلى احل�شاب املعني لدى مدير الدفعات )اأنظر اأي�شًا "ق�شم احل�شاب املحدد ملدير الدفعات" اأدناه( من الأموال 
)با�شتثناء مبلغ راأ�ش املال ال�شهمي( القائمة يف ح�شاب ال�شفقة.

�شيقوم مدير الدفعات بفتح ح�شاب بالريال ال�شعودي ل يحتمل عمولة لديه لغر�ش ا�شتالم احلوالت من ح�شاب احل�ساب املحدد ملدير الدفعات 
ال�شفقة كما هو مو�شوف يف ق�شم "ح�شاب ال�شفقة" اأعاله. و�شوف ت�شتخدم املبالغ القائمة يف احل�شاب املحدد لوكيل 
الدفعات لت�شديد الدفعات اإلى حملة ال�شكوك ومقبو�شات اأخرى معينة وفقًا لل�شروط يف كل تاريخ توزيع دوري ويف اأي 

تاريخ اإنهاء.

نبذة عن الصكوك وحقوق حملة الصكوك

�شكوك �شادرة بالريال ال�شعودي ت�شتحق الدفع يف تاريخ النتهاء املجدول.ال�سكوك

املبلغ الأدنى لالكتتاب لكل 
م�ستثمر

�شوف يكون املبلغ الأدنى لالكتتاب لكل واحد من حملة ال�شكوك يف تاريخ الإقفال مليون ريال �شعودي )ويعادل ذلك 20 
�شك على اأ�شا�ش اأن فئة كل �شك تبلغ 50.000 ريال �شعودي(.

املبلغ الأق�سى لالكتتاب لكل 
م�ستثمر

ل يزيد احلد الأق�شى عن اإجمايل القيمة ال�شمية لكافة ال�شكوك القائمة.

العدد الأق�سى لالكتتاب لكل 
م�ستثمر

العدد الأق�شى لكل م�شتثمر ل يزيد عن عدد ال�شكوك املطروحه لالكتتاب )وكل منها من فئة 50،000 ريال �سعودي( 
والتي متثل اإجمايل القيمة ال�شمية لكافة ال�شكوك القائمة.

�شيتم ا�شتعادة ال�شكوك يف تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة تاريخ التوزيع النهائي اإل اإذا مت �شراوؤها واإلغاوؤها تاريخ النتهاء املجدول
بالكامل �شابقًا. ويكون تاريخ ال�شداد الأول هو التاريخ الذي يحل اأوًل من:

)اأ(  يف حالة حتقق تاريخ اكتمال امل�شروع )1( من يناير اإلى يونيو، 15 دي�شمرب لنف�ش ال�شنة اأو )2( من يوليو اإلى 
دي�شمرب، 15 يونيو لل�شنة التالية.

)ب( 15 دي�شمرب 2018م.

مائة باملائة من القيمة ال�شمية لل�شكوك.�سعر الإ�سدار

التاريخ املحدد على اأنه تاريخ الإقفال والذي يتم ن�شره يف املواقع الإلكرتونية مل�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب وهي تاريخ الإقفال
 www.db.com/mena و www.alinmaininvestment.com و ، www.albiladinvest.com( 

و www.riyadcapital.com( ومدير الدفعات www.hsbcsaudi.com وي�شادف يف موعد ل يتعدى ثالثة اأيام 
عمل �شعودي بعد نهاية فرتة العر�ش للم�شتثمرين.

تبداأ يف 1434/5/4هـ )املتوقع اأن يوافق 2013/3/16م( وتنتهي يف 1434/5/18هـ )املتوقع اأن يوافق 2013/3/30م(.فرتة العر�ض للم�ستثمرين

مت تقدمي طلب من اأجل قبول ال�شكوك لإدراجها يف ال�شوق املالية ال�شعودية.الإدراج

�شوف تتم مقا�شة وت�شوية ال�شكوك طبقا للقواعد والإجراءات املعتمدة لدى امل�شجل. ويجوز نقل ملكية ال�شكوك خارج املقا�سة والت�سوية ونقل امللكية
فرتة احلظر )كما هو مو�شح يف ال�شرط 2-3 )فرتات احلظر(( التي مت اإلقاء املزيد من ال�شوء عليها يف ن�شرة الإ�شدار 

هذه يف ق�شم )"�شروط واأحكام ال�شكوك"( طبقا للقواعد والإجراءات املحددة من قبل امل�شجل ومبوجب قيام املتنازل 
اإليه بت�شليم امل�شجل املعلومات املطلوبة مبوجب تلك القواعد والإجراءات.
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تتكون اأ�شول ال�شكوك من: )اأ( جميع حقوق امل�شدر وملكيته وم�شلحته ومزاياه حا�شرا وم�شتقبال مبوجب وثائق اأ�سول ال�سكوك
التمويل التي يكون فيها طرفا اأو التي يكون مبوجبها م�شتفيدا اأو خالفا لذلك مالكا اأيًا من تلك احلقوق اأو امللكية اأو 

امل�شلحة اأو املزايا، )ب( كافة الأموال التي قد تكون حاليا اأو م�شتقبال من حني لآخر دائنة يف ح�شاب ال�شفقة، )ج( 
كافة عوائد ما تقدم.

 احلقوق املمنوحة حلملة ال�شكوك مبوجب وثائق التمويل، مت الإ�شارة اإليها يف ق�شم "�شروط واأحكام ال�شكوك" 
�شفحة )58(.

وت�شمل حقوق امل�شدر مبوجب وثائق التمويل ما يلي:

)اأ( حق امل�شدر يف ا�شتالم الدفعات من �شدارة مبوجب وثائق التمويل.

)ب(  حق امل�شدر كم�شارك متويل رئي�شي وطرف م�شمون مبوجب اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، واتفاقية الدائنني، 
واتفاقية احل�شاب، ووثائق ال�شمان )راجع ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية" من هذه الن�شرة(. 

)ج( حق امل�شدر كم�شتفيد م�شمون مبوجب �شمانات الكتمال.

يوم العمل الذي يلي مبا�شرة كل تاريخ توزيع.تواريخ التوزيع الدوري

�شوف يدفع امل�شدر يف كل تاريخ توزيع دوري حلملة ال�شكوك بالتنا�شب مع القيمة ال�شمية لل�شكوك اململوكة من قبل مبلغ التوزيع الدوري
كل حامل �شكوك مبلغا يعادل ناجت )اأ( �شعر �شايبور املطبق بالن�شبة لفرتة تراكم العوائد التي تنتهي فورا قبل تاريخ 

التوزيع الدوري زائد هام�ش ال�شكوك، )ب( عدد الأيام يف فرتة تراكم العوائد مق�شوما على 360 و)ج( اإجمايل املبلغ 
ال�شمي لل�شكوك القائمة يف اليوم الأول من فرتة تراكم تلك العوائد بعد الأخذ يف العتبار )1( اأي اإلغاءات لل�شكوك 

و)2( اأي مبالغ توزيع ثابتة، و/اأو مبالغ توزيع مبكرة يف كل حالة يتوجب تنفيذها اأو دفعها يف تاريخ التوزيع الدوري الذي 
يقع مبا�شرة بعد ذلك اليوم الأول.

الفرتة من )و�شاملة( تاريخ الإقفال لغاية )وغري �شاملًة( تاريخ التوزيع الأول وكل فرتة متعاقبة من )و�شاملًة( تاريخ فرتة تراكم العوائد
توزيع لغاية )وغري �شاملة( تاريخ التوزيع الذي يليه مبا�شرة. ويف حالة فرتة تراكم العوائد النهائية فتكون تاريخ التوزيع 

النهائي.

تاريخ التوزيع الأول وكل 15 يونيو و15 دي�شمرب بعد ذلك حتى و�شاماًل تاريخ التوزيع النهائي، �شريطة اأنه يف كل حالة اإذا تاريخ التوزيع
مل يكون ذلك التاريخ هو يوم عمل، فاإن تاريخ التوزيع املعني يجب اأن يقع يف اليوم التايل الذي يكون يوم عمل يف نف�ش 

ال�شهر التقوميي )اإن وجد( اأو يوم العمل ال�شابق )اإن مل يوجد(.

15 يونيو 2013م، �شريطة اأنه اإذا مل يكن ذلك اليوم يوم عمل، فاإن تاريخ التوزيع الأول يجب اأن يقع يف يوم العمل التايل تاريخ التوزيع الأول
من نف�ش ال�شهر التقوميي )اإن وجد( اأو يوم العمل ال�شابق )اإن مل يوجد(.

ال�سرتداد اجلزئي يف كل تاريخ 
توزيع دوري قبل تاريخ ال�سداد 

الأول

يف كل تاريخ توزيع دوري قبل تاريخ ال�شداد الأول، يجوز ا�شرتداد ال�شكوك جزئيا بالتنا�شب مببلغ يعادل، اإذا كان 
ينطبق، مبالغ التوزيع املبكرة ذات العالقة. وخالفا لذلك فاإن مبلغ التوزيع الدوري ي�شبح م�شتحقا فقط يف كل تاريخ 

توزيع دوري قبل تاريخ ال�شداد الأول.

ال�سرتداد اجلزئي يف كل تاريخ 
توزيع دوري يقع بعد تاريخ 

ال�سداد الأول

يف كل تاريخ توزيع دوري يقع بعد تاريخ ال�شداد الأول، يجوز ا�شرتداد ال�شكوك جزئيا بالتنا�شب مببلغ يعادل جمموع )اأ( 
مبالغ التوزيع الثابتة الذي ينطبق، و)ب( مبالغ التوزيع املبكرة، اإذا كان ينطبق.  

ما مل يكن قد مت ا�شرتدادها اأو �شراوؤها اأو اإلغاوؤها �شابقًا بالكامل ح�شب املحدد يف ال�شروط وح�شب املو�شح اأدناه ف�شوف الإنهاء املجدول لل�سكوك
يتم ا�شرتداد ال�شكوك بالكامل يف تاريخ الإنهاء املجدول مببلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق.

الإنهاء املبكر بعد حادثة تتعلق 
بال�سريبة

تن�ش ال�شروط على اإمكانية ال�شرتداد املبكر لل�شكوك بكاملها ح�شب خيار امل�شدر يف اأي تاريخ توزيع دوري بعد 
ح�شول حادثة تتعلق بال�شريبة �شريطة )1( اأن يقدم امل�شدر اإخطارا خالل فرتة حمددة حلملة ال�شكوك ح�شب 

املو�شوف باملزيد من التف�شيل يف ال�شرط 8-2 )الإنهاء املبكر لأ�شباب �شريبية(، )2( اأن يقدم امل�شدر �شهادة وراأيًا 
ح�شبما مت اإي�شاحه با�شتفا�شة اأكرث يف ال�شرط 8-2 )ال�شرتداد املبكر لأ�شباب �شريبية(، و)3( دفع مبلغ التوزيع 

النهائي الذي ينطبق على احلالة.

تن�ش ال�شروط على اإمكانية ال�شرتداد املبكر لل�شكوك بكاملها ح�شب خيار امل�شدر: الإنهاء املبكر ح�سب خيار امل�سدر

)اأ( يف اأي تاريخ توزيع دوري يقع بعد الذكرى ال�شنوية اخلام�شة من تاريخ الإقفال ب�شرط )1( اأن يقوم امل�شدر 
باإعطاء اإخطار خالل فرتة حمددة حلملة ال�شكوك ح�شبما ورد و�شفه يف ال�شرط 8-3 )الإنهاء املبكر بناء على اختيار 

املُ�شدر(، و )2( دفع مبلغ توزيع الإنهاء املنطبق ومبلغ الدفع املبكر الإ�شايف، اإذا كان ينطبق.

)ب( يف اأي وقت بعد وقوع حدث تنفيذي، ب�شرط )1( اأن يعطي امل�شدر اإ�شعارًا ل تزيد مدته عن 60 يومًا اإلى حملة 
ال�شكوك وفقًا لل�شرط 14 )الإ�شعارات( )ويكون ذلك الإ�شعار غري قابل للرتاجع، وملزمًا للم�شدر با�شتعادة ال�شكوك 

بنهاية فرتة الإ�شعار(. و)2( اأن يدفع مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق، واأن يدفع - اإذا كان منطبقًا – مبلغ الدفعة 
املبكرة الإ�شافية.
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الإنهاء املبكر بعد وقوع حادثة 
تتعلق بالدائنني 

تن�ش ال�شروط على اأن ال�شكوك �شيتم ا�شرتدادها بالكامل بعد وقوع حادثة تتعلق بالدائنني يف تاريخ الإنهاء ب�شبب 
احلادثة املتعلقة بالدائنني مببلغ التوزيع اخلا�ش بالإنهاء ح�شبما ينطبق.

التعجيل بعد واقعة موجبة 
لالإنهاء

ن�شت ال�شروط )مبوجب ال�شرط 8-5 )الإنهاء بعد واقعة موجبة لالإنهاء(( على اأن ال�شكوك ت�شبح م�شتحقة الدفع 
وواجبة ال�شداد فورًا وبالكامل مببلغ توزيع الإنهاء املنطبق بعد وقوع واقعة موجبة لالإنهاء يف الأحوال املو�شوفة يف 

ال�شرط 12 )الأحداث املوجبة لالإنهاء(.

يكون مبلغ توزيع الإنهاء هو اإما )1( اإجمايل القيمة ال�شمية القائمة لل�شكوك )مع الأخذ يف العتبار اأي مبالغ ا�شرتداد مبلغ توزيع الإنهاء
جزئي طبقا لل�شرط 8-6 )ال�شرتداد اجلزئي(( الذي مت بخ�شو�شه دفع املبلغ بالكامل واأي اإلغاءات وفقًا لل�شرط 2-9 
)الإلغاء( يكون قد مت الدفع كاماًل بخ�شو�شها(، زائد كافة مبالغ التوزيع الدوري امل�شتحقة غري املدفوعة املتعلقة بتلك 
ال�شكوك. اأو )2( يف احلالت املبينة يف اجلزء )ب( من تعريف مبلغ توزيع الإنهاء يف ال�شرط 8-1 )الإنهاء املجدول(، 

املبلغ امل�شار اإليه يف النقطة )1( اأعاله ناق�شًا مبلغ عجز اخل�شارة الكلية املنطبق.

وبالإ�شافة اإلى ذلك، وبعد ا�شتالم اإ�شعار تنفيذ م�شبق من وكيل الدائنني وفقا لتفاقية الدائنني، ف�شيكون لكافة اجلهات 
الراعية اأو لأي منها اأو لل�شركات الفرعية التابعة لها احلق يف اأي وقت بعد ذلك يف �شراء ال�شكوك بالكامل من حملة 

ال�شكوك ب�شعر م�شاو ملبلغ توزيع الإنهاء باملجمل. وحال �شراء ال�شكوك من قبل اجلهة )اجلهات( الراعية ذات ال�شلة 
اأو ال�شركات الفرعية التابعة لها، يتعني على حملة ال�شكوك التوقف عن اإبداء اأي م�شلحة يف حيازة اأ�شول ال�شكوك، 

كما لن يكون هناك مزيدًا من اأي مبالغ م�شتحقة حلملة ال�شكوك بذلك ال�شدد، ولن يكون للم�شدر اأي اإلتزامات اأخرى 
يف هذا ال�شاأن جتاه حملة ال�شكوك.

ي�شمح للم�شرتي امل�شتحق )كما هو معرف يف ال�شرط 9-1 )ال�شراء(( يف اأي وقت ب�شراء ال�شكوك باأي �شعر يف ال�شوق اإعادة ال�سراء والإلغاء
املفتوحة اأو خالفا لذلك، وبعد ذلك ال�شراء، يجوز له ح�شب تقديره املطلق الحتفاظ باأي من تلك ال�شكوك اأو اإعادة 

بيعها اأو الطلب من امل�شدر اإلغاوؤها.

تتمثل ال�شكوك عند اإ�شدارها مب�شالح يف ال�شهادة الرئي�شية ب�شيغة م�شجلة، بدون اأية كوبونات مرفقة والتي �شتودع �سيغة ال�سكوك وت�سليمها
لدى وكيل حملة ال�شكوك.

ت�شدر ال�شكوك بالريال ال�شعودي.العملة

�شوف ت�شدر ال�شكوك بفئة قدرها 50.000 ريال ومب�ساعفات الرقم 50.000 ريال ملا زاد عن ذلك، على األ يقل مبلغ القيمة ال�سمية لل�سكوك
الكتتاب عن )1( مليون ريال �شعودي.

ي�شمح بنقل ملكية ال�شكوك كما هو مو�شح يف ال�شروط، �شريطة اأنه اعتبارًا من تاريخ الإقفال )و�شاماًل ذلك التاريخ( نقل ملكية ال�سكوك
لغاية )و�شاماًل( التاريخ الذي ي�شادف بعد �شتة )6( اأ�شهر من تاريخ الإقفال، فاإن اأي حيازة لل�شكوك من قبل اأي من 

حملة ال�شكوك يجب اأن تكون من وقت لآخر مببلغ ل يقل عن جمموع مليون ريال �شعودي )با�شتثناء ما اإذا قام حامل 
ال�شكوك ذلك بتحويل كامل حيازته من ال�شكوك(.

يكون تخ�شي�ش ال�شكوك ح�شب اختيار امل�شدر، �شدارة، ومديري الكتتاب امل�شرتكني وم�شتقبلي العرو�ش امل�شرتكني، تخ�سي�ض ال�سكوك
و�شيتم التخ�شي�ش بعد انتهاء فرتة العر�ش على امل�شتثمرين.

متثل ال�شكوك ح�شة انتفاعية غري قابلة للتجزئة يف اأ�شول ال�شكوك ومتثل التزاما مبا�شرا وم�شمونا وغري م�شروط، و�سعية ال�سكوك
وطبقا لأولوية التوزيع املحددة يف ال�شرط 4-2 )ا�شتخدام عائدات اأ�شول ال�شكوك(، ذات مرتبة اأولى على امل�شدر 

وهي مت�شاوية دون اأي اأف�شلية اأو اأولوية فيما بينها.

يف كل تاريخ توزيع دوري ويف اأي تاريخ اإنهاء �شوف ي�شتخدم مدير الدفعات املبالغ الدائنة يف احل�شاب املحدد ملدير اأولوية التوزيع
الدفعات ح�شب ترتيب الأولوية الوارد يف ال�شرط 4-2 )ا�شتخدام عائدات اأ�شول ال�شكوك(.

ب�شرائهم ال�شكوك، �شوف يعترب حملة ال�شكوك على اأنهم قد قبلوا اأحكامًا معينة تتعلق مبحدودية الرجوع ح�شب حمدودية الرجوع
املو�شح يف ال�شرط 3-5 )موافقة حملة ال�شكوك(.

حتديدًا، فاإن حملة ال�شكوك يوافقون على اأنه لن يتم دفع اأي مبلغ مهما يكن من قبل اأو نيابة عن امل�شدر )الذي 
يت�شرف باأية �شفة( اإل من عائدات اأ�شول ال�شكوك، كما يوافقون باأنه لن يتم الرجوع على امل�شدر من اأجل دفع اأي 
مبلغ ي�شتحق مبوجب ال�شكوك اأو مبوجب اأي من وثائق التمويل �شواء كان لغر�ش �شداد اأي ر�شوم اأو اأي مبالغ مبوجب 

ال�شكوك اأو اأي التزام اآخر اأو مطالبة نا�شئة عن اأو مبنية على وثائق التمويل �شد امل�شدر )باأية �شفة( طاملا مت تنفيذ 
عائدات اأ�شول ال�شكوك وحتقيقها والوفاء بها بالكامل، والتي بعدها �شوف تعترب كافة التزامات امل�شدر )باأية �شفة( 

منق�شية بالكامل ولن يكون على امل�شدر اأي م�شوؤولية لدفع اأو تعوي�ش اأي نق�ش يف اأ�شول ال�شكوك.
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ينبغي اأن ُتدفع كافة الدفعات املتعلقة بال�شكوك دون اأي اقتطاعات اأو خ�شومات من اأجل اأو على ح�شاب اململكة اأو اأي ال�سريبة
ق�شم فرعي �شيا�شي اأو اأي �شلطة �شريبية تابعة لها اإل اإذا كان ذلك القتطاع مطلوبًا مبوجب القانون. واإذا كان اقتطاع 

اأو خ�شم اأي �شريبة مطلوبًا بالقانون، فاإنه يتعني على امل�شدر- �شريطة اأن يكون كل حامل �شكوك معني مقيمًا يف 
اململكة – اأن يدفع لكل حامل �شكوك معني مبالغ اإ�شافية، بحيث اأن املبلغ الكامل الذي كان �شوف ي�شتحق الدفع بخالف 

ذلك ويدفع مبوجب ال�شكوك، اإذا مل يتم ا�شتقطاع مثل هذه ال�شريبة، قد ا�شتلم من قبل حملة ال�شكوك املذكورين. 
�شريطة اأي�شًا األ يتم دفع اأي مبالغ اإ�شافية من هذا القبيل، فيما يتعلق )1( باأي �شريبة اإلى احلد الذي يكون فيها حملة 

ال�شكوك قادرين على احل�شول على وا�شتخدام ائتمان �شريبي فيما يتعلق بال�شريبة، ولن يو�شع يف مركز اأ�شواأ من 
ذلك بعد ال�شريبة اأكرث مما لو مل يكن اأي اقتطاع اأو ح�شم يتعلق بال�شريبة املنطبقة كان مطلوبًا، اأو )2( اأي �شريبة 

تن�شاأ ب�شبب اإخفاق اأي حامل �شكوك يف اإيداع اأو تقدمي اأو توفري اأي �شهادة اأو وثيقة، اأو تقدمي اأي معلومات، يف كل حالة، 
قد تكون �شرورية للتو�شل اإلى اأي اإعفاء اأو خ�شم متاح يف مبلغ اأي �شريبة حيثما:

)اأ(  يكون حامل ال�شكوك ممن ذكروا مدركًا باأنه ثمة حاجة اإلى اإيداع اأو تقدمي اأو توفري الوثائق واملعلومات امل�شار لها 
اأعاله، اأو كان من املفرو�ش ب�شكل معقول اأن يكون على اإدراك ذلك.  

)ب( اأنه لي�ش خماًل ب�شورة جوهرية باملوقف القانوين اأو التجاري حلامل ال�شكوك باأن يودع اأو يقدم اأو يوفر تلك 
الوثائق و/اأو املعلومات )ولكن لهذه الأغرا�ش يجب اأن يعترب باأنه خمل اإذا )1( كان من امل�شتحيل ب�شبب معوق قانوين اأو 

اإداري يف اململكة اأو فر�شته اململكة يحول دون اإيداع اأو تقدمي او توفري تلك الوثائق و/اأو املعلومات، اأو )2( ذلك الإيداع 
اأو التقدمي اأو التوفري يفر�ش على حامل ال�شكوك تكلفة طفيفة ل تذكر )de minimis( لن يتم تعوي�شه عنه(.

اإ�شافة لذلك فاإن كافة الدفعات التي من ِقَبل �شامني الكتمال ومبوجب �شمانات الكتمال �شتتم دون اأي اقتطاعات اأو 
خ�شومات من اأجل اأو على ح�شاب اأي �شرائب من قبل احلكومة، ما مل تكن تلك ال�شتقطاعات واخل�شومات ال�شريبية 

مطلوبة مبوجب القانون. ويف هذه احلالة �شوف يقوم �شامنو الكتمال وذلك طبقًا لأحكام ومبوجب �شروط اأحكام 
�شمانات الكتمال، بدفع مبالغ اإ�شافية متى ما كان ذلك �شروريًا لت�شمن ا�شتالمهم املبلغ الكامل الذي كان م�شتحقا 

وواجب الدفع للم�شتفيدين من ال�شمان )مبن فيهم امل�شدر(.

�شتوقع �شدارة على تعهد تغطية التكاليف توافق مبوجبه، )ب�شرط فيما يتعلق بال�شريبة، اأن ل يكون لدى امل�شدر التعهد بتغطية التكاليف
نقدية فائ�شة(، على تعوي�ش امل�شدر عن تكاليفه وم�شروفاته والتزاماته ال�شريبية، واأي�شا عن م�شوؤولية امل�شدر جتاه 
�شداد بع�ش الر�شوم وامل�شروفات واللتزامات ال�شريبية امل�شتحقة ومبالغ التعوي�ش املدفوعة لبع�ش مقدمي اخلدمات 

والأطراف الأخرى مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر وكيل حملة ال�شكوك، ومدير الدفعات، ووكالء �شمان 
امل�شدر.

�شيتم تقدمي متح�شالت اإ�شدار ال�شكوك بعد خ�شم تكاليف وم�شاريف حمددة متفق عليها خا�شة بال�شفقة )وت�شمل، ا�ستخدام املتح�سالت
دون ح�شر، العمولت املجمعة لالإدارة والبيع امل�شتحقة مل�شتقبلي العرو�ش ومديري الكتتاب(، من امل�شدر اإلى امل�شاركة 

لت�شتخدمها وفقًا خلطة العمل. الرجاء مراجعة ق�شم "ا�شتخدام املتح�شالت" يف هذه الن�شرة للمزيد من التف�شيل.

يت�شمن ال�شرط 15 )اجتماعات حملة ال�شكوك، التعديل، التنازل، التفوي�ش، التحديد( موجزا ل�شروط اإعالن الوكالة اجتماعات حملة ال�سكوك
الالزمة لعقد اجتماعات حملة ال�شكوك لدرا�شة امل�شائل ذات العالقة مب�شاحلهم.

وثائق ال�شفقة هي: اإعالن الوكالة، ال�شكوك، اتفاقية اإدارة الدفعات، �شند ر�شوم امل�شدر والتنازل اخلارجي، اتفاقية وثائق �سفقة ال�سكوك
تنازل امل�شدر املحلي، اتفاقية �شمان امل�شدر املحلي على احل�شاب، اتفاقية الكتتاب، اتفاقية تعهد ف�شل واإقفال 

ال�شكوك، التعهد بتغطية التكاليف، اتفاقية الت�شجيل، اتفاقية امل�شاركة، اتفاقية الإجارة، اتفاقية ال�شراء، اتفاقية 
وكالة اخلدمة، و�شندات لأمر اخلا�شة بال�شكوك، و�شيتم الدخول فيها فيما يت�شل بت�شهيل ال�شكوك. وين�شم امل�شدر 
اإلى اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، واتفاقية الدائنني. ويكون امل�شدر م�شتفيدا م�شمونًا مبوجب �شمانات الكتمال، 
و�شتكون له حقوق كطرف م�شمون وم�شارك متويل رئي�شي مبوجب اتفاقية احل�شابات ووثائق ال�شمان التي يكون وكيل 

الدائنني ووكيل �شمان امل�شدر املحلي واأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي اأطرافًا فيها بالنيابة عن الأطراف امل�شمونة 
وم�شاركي التمويل الرئي�شيني، مبن فيهم امل�شدر.  

يخ�شع اإعالن الوكالة، ال�شكوك، اتفاقية اإدارة الدفعات، اتفاقية تنازل امل�شدر املحلي، اتفاقية �شمان امل�شدر املحلي القانون احلاكم
على احل�شاب، التعهد بتغطية التكاليف، اتفاقية الت�شجيل، اتفاقية امل�شاركة، اتفاقية ال�شراء، اتفاقية وكالة اخلدمة، 
اتفاقية الإجارة، واتفاقية الكتتاب، وال�شندات لأمر اخلا�شة بال�شكوك لالأنظمة واللوائح النافذة يف اململكة العربية 

ال�شعودية. 

اأما اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، واتفاقية الدائنني، واتفاقية احل�شابات، و�شند ر�شوم امل�شدر والتنازل اخلارجي، 
و�شمانات الكتمال، واتفاقية تعهد ف�شل واإقفال ال�شكوك، واتفاقية وكالة �شمان امل�شدر، واأي التزامات غري تعاقدية 

نا�شئة عن اأو فيما يتعلق بتلك الوثائق ف�شتخ�شع وتف�شر طبقا للقانون الإجنليزي.

تخ�شع وثائق ال�شمان اخلارجي املمنوحة من �شدارة اإلى القانون الإجنليزي وتف�شر وفقًا له، فيما تخ�شع وثائق ال�شمان 
املحلي املمنوحة من قبل �شدارة اإلى اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية.  
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يقت�شر طرح وبيع وت�شليم ال�شكوك على الأ�شخا�ش الذين هم اإما )اأ( اأ�شخا�ش طبيعيني من مواطني اململكة العربية قيود البيع
ال�شعودية، اأو )ب( من املن�شاآت القانونية املوؤ�ش�شة ب�شكل دائم يف اململكة العربية ال�شعودية واحلائزة على رقم �شجل 

جتاري �شاري املفعول �شادر عن وزارة التجارة وال�شناعة، ويف كال احلالتني يحتفظون بح�شاب بنكي يف اململكة العربية 
ال�شعودية. و�شيكون التوزيع الأويل لل�شكوك على ال�شركات والهيئات ال�شتثمارية فقط، وميكن لالأ�شخا�ش املوؤهلني من 

غري ال�شركات والهيئات ال�شتثمارية �شراء ال�شكوك من املوؤ�ش�شات والهيئات ال�شتثمارية لحقا لذلك.

ولالطالع على املزيد من التفا�شيل حول هذه القيود والقيود الأخرى على طرح وبيع وت�شليم ال�شكوك وبخ�شو�ش توزيع 
مواد الكتتاب ذات العالقة بال�شكوك فريجى الرجوع اإلى ق�شم "الكتتاب والبيع" من هذه الن�شرة.

يجب اأن يتم �شراء ال�شكوك فقط بعد درا�شة متاأنية لالأهداف ال�شتثمارية حلملة ال�شكوك املحتملني. يرجى الرجوع عوامل املخاطرة
اإلى ق�سم "عوامل املخاطرة" من هذه الن�شرة.

نبذة عن الهيكل الشرعي للعملية

امل�شدر و�شدارة ب�شفتهم �شركاء مبوجب اتفاقية امل�شاركة.ال�سركاء يف امل�ساركة

�شدارة ب�شفتها ال�شريك املنتدب مبوجب اتفاقية امل�شاركة.ال�سريك املنتدب

�شركة �شدارة لإجارة الأ�شول.الوكيل املفو�ض للم�ساركة

امل�شدر و�شدارة ب�شفتهم موؤجرين م�شرتكني مبوجب اتفاقية الإجارة.املوؤجرون امل�سرتكون

�شدارة ب�شفتها م�شتاأجرًا مبوجب اتفاقية الإجارة.امل�ستاأجر

�شدارة، ب�شفتها مقاول ال�شراء مبوجب اتفاقية ال�شراء.مقاول ال�سراء 

�شدارة ب�شفتها مقاول اخلدمة مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة.مقاول اخلدمات

توؤرخ اتفاقية امل�شاركة بتاريخ الإقفال اأو قبله و�شيتم اإبرامها بني امل�شدر، و�شدارة، والوكيل املفو�ش للم�شاركة اتفاقية امل�ساركة 
)مت�شرفًا ل�شالح وبالنيابة عن ال�شريك املنتدب وال�شركاء(، ووكيل �شمان امل�شدر املحلي، ووكيل الدائنني، ووكيل 
حملة ال�شكوك. وتنظم اتفاقية امل�شاركة الأحكام وال�شروط التي يوافق ال�شركاء مبوجبها على الدخول يف امل�شاركة. 

وتهدف امل�شاركة اإلى حتقيق الربح من خالل ا�شتخدام م�شاهمات ال�شركاء طبقا خلطة العمل املو�شحة يف اتفاقية 
امل�شاركة.

وبالن�شبة للم�شاهمات الراأ�ش مالية املقدمة من قبل كل من ال�شركاء، ف�شيقوم امل�شدر بدفع امل�شاهمة ناق�شًا القتطاع 
امل�شموح به مبوجب البند 2-5 )امل�شاركة( من اتفاقية امل�شاركة، نقدا بالقيد على ح�شاب امل�شروع اخلا�ش ب�شدارة، 

و�شت�شاهم �شدارة مب�شاهمة الراأ�ش مالية عينية بالتنازل اإلى امل�شاركة عن حقوقها ومزاياها وا�شتحقاقاتها يف اأ�شول 
امل�شاهمة بتقييم اتفق عليه بني ال�شركاء مببلغ 202.7 مليون ريال �شعودي تقريبا.

�شوف توؤرخ اتفاقية الإجارة يف اأو قبل تاريخ الإقفال ويتم اإبرامها بني الوكيل املفو�ش للم�شاركة )مت�شرفًا مل�شلحة اتفاقية الإجارة
وبالنيابة عن املوؤجرين امل�شرتكني(، وامل�شدر، ووكيل �شمان امل�شدر املحلي، وامل�شتاأجر، ووكيل حملة ال�شكوك.

ومبوجب اتفاقية الإجارة �شوف يوافق املوؤجرون امل�شرتكون على تاأجرياأ�شول الإجارة للم�شتاأجر. و�شوف تكون اأ�شول 
الإجارة احل�شة التنا�شبية للم�شدر يف اأ�شول امل�شروع كما يف تاريخ اتفاقية الإجارة )دون تعديل وفقًا لتفاقية امل�شاركة 

فيما يتعلق مب�شتحقات ال�شركاء ذوي العالقة يف اأ�شول امل�شاركة من وقت لآخر(.

ومقابل تاأجري اأ�شول الإجارة، يوافق امل�شتاأجر على �شداد دفعات الإيجار املقدمة )قبل و�شاماًل بداية تاريخ التاأجري، 
الذي هو تاريخ الت�شليم( ودفعات الإيجار بعد تاريخ بداية التاأجري )يف كل حالة مع مبالغ الدفعات املبكرة التي تنطبق( 

اإلى امل�شدر ب�شفته موؤجرًا م�شرتكًا وذلك من خالل دفع ذلك املبلغ يف ح�شاب ال�شفقة.

بالنظر حلقيقة اأن اأ�شول الإجارة �شتكون هي امل�شالح التنا�شبية للم�شدر يف اأ�شول امل�شروع، فقد وافقت الأطراف 
على اأن امل�شدر �شيكون هو �شاحب الأحقية الوحيد يف ا�شتالم جميع دفعات الإيجار املقدمة، ودفعات الإيجار، ومبالغ 

الدفعات املبكرة، ومبلغ اإنهاء امل�شتاأجر، واأي مبلغ عجز ناجم عن خ�شارة كلية، وكافة املبالغ الأخرى املذكورة يف وثائق 
ال�شفقة ذات العالقة التي ي�شتلمها، واأن ال�شريك املنتدب لن يكون خموًل با�شتالم اأي من هذه املبالغ، و�شيكون خموًل 

فقط با�شتالم املبالغ املن�شو�ش عليها �شراحة يف وثائق التمويل.
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توؤرخ اتفاقية ال�شراء بتاريخ الإقفال اأو قبله، ويتم اإبرامها بني الوكيل املفو�ش للم�شاركة )مت�شرفًا ل�شالح وبالنيابة عن اتفاقية ال�سراء
ال�شريك املنتدب وال�شركاء(، وامل�شدر، ووكيل حملة ال�شكوك، ووكيل �شمان امل�شدر املحلي، ووكيل الدائنني، و�شدارة 

)ب�شفتها مقاول ال�شراء(. و�شتو�شح اتفاقية ال�شراء البنود وال�شروط التي بناء عليها �شيت�شرف مقاول ال�شراء كمقاول 
م�شتقل لتاأمني الإن�شاءات والت�شليم لأ�شول امل�شروع.

�شت�شمل اأ�سول امل�سروع التي �شيتم اإن�شاوؤها ما يلي )1( م�شانع اإيرث بيوتيل اجلاليكول والأمينات )اأمينات الإيثيلني 
واأمينات الإيثانول(. )2( م�شنع لتحويل حم�ش الهيدروكلوريك اإلى كلور)ولكن لي�ش م�شنع لإنتاج الكلور القلوي وامللح 

ذي العالقة واأ�شول اخلدمات امل�شرتكة امل�شاحبة(. )3( م�شانع ثنائي النيرتوتولوين، حم�ش الكربيتيك املركز، 
وحم�ش النيرتيك، واأنالني البنزين اأحادي النيرتوبنزين، الأنالني، الفورملني، بالإ�شافة اإلى خمترب مركزي مع نظام 

نقل العينات، و)4( الغاليات التي تزود البخار اإلى الأ�شول املدرجة يف البنود من )1( اإلى )3( )�شاماًل(، وكذلك 
الأ�شول التي هي جزء من امل�شروع.

اإذا مل يتم الت�شليم )اأو اعترب اأنه مل يتم وفقًا لتفاقية ال�شراء( يف تاريخ الكتمال امل�شتهدف اأو قبله، ف�شيكون مقاول 
ال�شراء ملزما بدفع تعوي�ش الت�شليم املتاأخر للم�شدر فيما يتعلق بكل فرتة تاأخري. و�شتوافق اأطراف اتفاقية ال�شراء 

يف تلك التفاقية باأن هذه املبالغ معقولة وعادلة ووفق تقديرات م�شبقة حقيقية للخ�شائر التي تكبدها امل�شدر نتيجة 
لإخفاق مقاول ال�شراء يف تاأمني الت�شليم بدقة ح�شب �شروط اتفاقية ال�شراء.

توؤرخ اتفاقية وكالة اخلدمة يف تاريخ الإقفال اأو قبله، و�شوف يتم اإبرامها بني الوكيل املفو�ش للم�شاركة )مت�شرفًا اتفاقية وكالة اخلدمة
مل�شلحة وبالنيابة عن املوؤجرين امل�شرتكني(، ووكيل حملة ال�شكوك، ووكيل �شمان امل�شدر املحلي، ووكيل الدائنني، 

و�شدارة )ب�شفتها مقاول خدمة م�شتقل(.

ومبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة، �شيعني املدير املنتدب نيابة عن املوؤجرين امل�شرتكني، كمقاول خدمات، و�شيوافق مقاول 
اخلدمات على العمل كمقاول خدمات م�شتقل ل�شالح املوؤجرين امل�شرتكني لتنفيذ واأداء خدمات معينة خالل مدة العقد. 

�شت�شمل هذه اخلدمات القيام باأعمال ال�شيانة الرئي�شية لأ�شول الإجارة، واحل�شول على عقود التاأمني وال�شتمرار 
يف املحافظة عليها، وت�شوية اأي �شرائب ملكية يتم تقديرها بالن�شبة لأ�شول الإجارة. �شيكون مقاول اخلدمات م�شتحقا 

للتعوي�ش عن كافة التكاليف والر�شوم والنفقات ذات ال�شلة بالأداء والوفاء باخلدمات فيما يتعلق باأ�شول الإجارة.

بناًء على وثائق �شمان امل�شدر، ف�شيعطي امل�شدر �شمانًا على اأ�شول ال�شكوك اإلى وكيل �شمان امل�شدر املحلي ووكيل ال�سمان املمنوح من قبل امل�سدر
�شمان امل�شدراخلارجي )ح�شب احلالة( واللذين �شيحمل كل منهما ال�شمان مل�شلحة الأطراف امل�شمونة من امل�شدر، 

والتي �شت�شمل حملة ال�شكوك وكل من مقدمي اخلدمات.

واإلى احلد الذي �شيتم تنفيذ م�شالح ال�شمان التي �شيتم اإن�شاوؤها وفقًا لوثائق �شمان امل�شدر، فاإن متح�شالت ذلك 
التنفيذ �شتحول اإلى حملة ال�شكوك والأطراف امل�شمونة من امل�شدر وفقًا لرتتيب اأولوية الدفعات املحدد يف ال�شرط 

4-2 )ا�شتخدام عائدات اأ�شول ال�شكوك( )انظر اأي�شًا ق�شم "ملخ�ش وثائق �شفقة ال�شكوك – وثائق �شمان امل�شدر" 
من هذه الن�شرة لالطالع على ملخ�ش كامل لأحكام و�شروط هذه الوثائق(.
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نظرة عامة على وثائق التمويل الرئيسية

اتفاقية الأحكام العامة ال�ساملة 
واتفاقية الدائنني 

�شيكون امل�شدر و�شدارة اأطرافًا يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة واتفاقية الدائنني، ووفقا لتفاقية الأحكام العامة 
ال�شاملة �شيقوم م�شارك ال�شكوك )ب�شفته م�شارك متويل ذا اأولوية ودائن ذي اأولوية ابتدائي )بال�شتفادة من جمموعة 

تعهدات )1( تعهدات املعلومات امل�شرتكة، و)2( التعهدات اليجابية وال�شلبية امل�شرتكة، و)3( حوادث الإخالل 
)التق�شري( امل�شرتكة املمنوحة اأو املوافق عليها من قبل �شدارة ل�شالح الدائنني الرئي�شيني فيما يتعلق باأدوات التمويل 

ذات الأولوية )التي متثل وثائق ت�شهيل ال�شكوك )جمتمعة( واحدة منها(. 

ووفقا لتفاقية الدائنني، فاإن م�شارك ال�شكوك )ب�شفته دائنًا ذي اأولوية وطرفًا م�شمونًا( هو )من بني اأمور اأخرى( 
امل�شتفيد من حقوق معينة، وم�شوؤول عن التزامات معينة، تتعلق بالدائنني ذوي الأولوية الآخرين والأطراف امل�شمونة 

و�شدارة، وي�شمل ذلك )على �شبيل املثال( حق ا�شتالم متح�شالت التنفيذ يف وثائق ال�شمان مبوجب اأولوية يف دفعات 
ما بعد التنفيذ اخلا�شة بال�شفقة وامل�شمولة يف تلك الوثائق. 

راجع اأي�شا ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية" من هذه الن�شرة، الذي يت�شمن ملخ�شا كامال ل�شروط واأحكام 
هذه الوثائق، وبالتايل حقوق م�شارك ال�شكوك والتزاماته كدائن ذي اأولوية، وم�شارك متويل ذي اأولوية يف الت�شهيالت 

وطرف م�شمون مبوجبها. وتكون حقوق م�شارك ال�شكوك بهذه ال�شفات م�شمونة ل�شالح حملة ال�شكوك، من بني 
اأ�شخا�ش اآخرين، وفقا لوثائق �شمان امل�شدر.

جميع املبالغ واجبة الدفع من قبل �شدارة مبوجب وثائق ال�شفقة اإلى اأو ل�شالح م�شارك ال�شكوك مرهونة بالدفع من اأولويات الدفعات من قبل �سدارة
قبل �شدارة ملا يلي )1( جميع املبالغ التي لها الأولوية على الدفعات اإلى م�شارك ال�شكوك و )2( الدفعات التي يجب 
�شدادها بالت�شاوي مع الدفعات مل�شارك ال�شكوك، يف كل حالة، وفقا لأولويات الدفعات املحددة يف اتفاقية احل�شابات 

)قبل تنفيذها( واأولويات الدفعات بعد التنفيذ ح�شبما هو حمدد يف اتفاقية الدائنني )بعد التنفيذ( ولالطالع على 
ملخ�ش لهذه الأولويات )راجع الأق�شام �شمن هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية - اتفاقية الدائنني، 

و ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية - اتفاقية احل�شاب"(.

وفقا لوثائق ال�شمان، �شتمنح �شدارة ال�شمان على بع�ش اأ�شولها املحددة )با�شتثناء، كما يف تاريخ هذه الن�شرة، اأ�شولها ال�سمان املمنوح من قبل �سدارة
املادية، ولكن �شاماًل حقوقها التعاقدية ح�شبما ورد و�شفه بتف�شيل اأكرث يف ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – 

وثائق ال�شمان"( من هذه الن�شرة، اإلى وكيل ال�شمان املحلي واأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي، وكال منهما يحتفظ بذلك 
ال�شمان ل�شالح الأطراف امل�شمونة )با�شتثناء �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )اإذا �شارك ال�شندوق يف متويل 

امل�شروع((، والتي �شت�شمل اعتبارَا من تاريخ الإقفال م�شارك ال�شكوك.

اإلى احلد الذي يتم فيه تنفيذ م�شالح ال�شمان التي يتم اإيجادها وفقًا لوثائق ال�شمان، فاإن م�شارك ال�شكوك )وحملة 
ال�شكوك �شريطة اأن يتم الدفع اإليهم من قبل اأو بالنيابة عن م�شارك ال�شكوك( ي�شتحق على اأ�شا�ش تنا�شبي ح�شة 
من املتح�شالت لذلك التنفيذ، ويخ�شع ذلك لأولويات الدفعات ما بعد التنفيذ املحددة يف اتفاقية الدائنني )راجع 

ق�سم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – وثائق ال�شمان"( من هذه الن�شرة لالطالع على ملخ�ش كامل جلميع اأحكام 
و�شروط هذه الوثائق، وبالتايل حقوق والتزامات امل�شدر ب�شفته م�شارك متويل رئي�شي وطرفًا م�شمونًا مبوجبها.

وفقًا ل�شمانات الكتمال، �شت�شمن اأرامكو ال�شعودية وداو الأوروبية القاب�شة قبل وغري �شامل تاريخ الكتمال الواقعي �سمانات الكتمال
)مبا ل يزيد عن ح�شة كل منهما( التزامات �شدارة بدفع املبلغ الأ�شا�شي والعمولة والعالوة وتكاليف التمويل الأخرى 

امل�شتحقة للم�شتفيدين من ال�شمان )اللتزامات امل�سمونة( وب�شكل حمدد يف �شياق ال�شكوك، التزامات �شدارة 
بالدفع مبوجب اأو فيما يتعلق باتفاقية الإجارة، اتفاقية امل�شاركة، اتفاقية ال�شراء، التعهد بتغطية التكاليف، و�شندات 
لأمر اخلا�شة بال�شكوك. ووفقًا ل�شمان الكتمال الثانوي من "داو"، ف�شت�شمن داو التزامات داو الأوروبية القاب�شة 

مبوجب �شمان الكتمال الأ�شا�شي من قبل داو الأوروبية القاب�شة. و�شيتم منح كل �شمان مل�شلحة امل�شتفيدين من 
ال�شمان )�شاماًل م�شارك ال�شكوك(. انظر كذلك ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – �شمانات الكتمال" �شمن 

هذه الن�شرة لالطالع على ملخ�ش اأكرث تف�شياًل ل�شروط �شمانات الكتمال.

�شتقوم �شدارة بتاريخ الإقفال ومن وقت لآخر بعد ذلك وفقًا لتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة بت�شليم �شندات لأمر �سندات لأمر اخلا�سة بال�سكوك 
اخلا�شة بال�شكوك لوكيل حملة ال�شكوك فيما يتعلق بالتزامها بالدفع اإلى م�شارك ال�شكوك مبوجب وثائق �شفقة 

ال�شكوك. )انظركذلك ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة"(. 
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اإذا لزم يف اأي وقت اتخاذ قرار، اأو طلب ذلك �شراحة مبوجب اأو فيما يت�شل باأي حكم من اأحكام اتفاقية الدائنني ت�سويت الدائنني
اتخاذ قرار يتطلب ت�شويت بع�ش الأطراف امل�شمونة اأو كلها فعندئذ، يقوم وكيل الدائنني باإ�شعار الوكالء الإداريني 
املعنيني )الذين �شيكونون يف حالة ت�شهيالت ال�شكوك، م�شارك ال�شكوك(، حمددا جممل تفا�شيل القرار املطلوب 

اتخاذه. واعتمادًا على طبيعة ونوع القرار فاإن اتفاقية الدائنني �شتت�شمن الفئات التالية من اتخاذ القرارات:

اأ.  القرارات بالأغلبية التي �شتحتاج للموافقة اخلطية من كل جمموعة من جمموعات الدائنني ذوي الأولوية، مع 
جميع الدائنني ذوي الأولوية مبوجب كل اأداة من اأدوات التمويل ذات الأولوية، بحيث ي�شوتون ككتلة واحدة على 

اأ�شا�ش الأغلبية املطلوبة مبوجب اأداة التمويل ذات الأولوية اخلا�شة بكل منهم )اأو يف حالة ت�شهيل ال�شكوك، 
مبوجب اإعالن الوكالة(.

ب.  القرارات الإدارية ذات الطبيعة الروتينية اأو الإدارية، اأو غري الهامة، اأو الإجرائية، والتي قد يتخذها وكيل 
الدائنني دون احلاجة اإلى الت�شاور مع الدائنني ذوي الأولوية.

ج.  القرارات الإجماعية التي �شتتخذ مبوافقة اأغلبية الدائنني ذوي الأولوية امل�شوتني ككتلة واحدة على اأ�شا�ش الأغلبية 
املطلوبة مبوجب اأداة التمويل ذي الأولوية املتعلقة بكل منهم )اأو يف حالة ت�شهيل ال�شكوك، مبوجب اإعالن الوكالة(.

د.  قرارالأغلبية املوؤهلة، والتي تتطلب عمومًا موافقة اأغلبية الدائنني ذوي الأولوية )والتي تتكون على الأقل من 
اأغلبية وكالت ائتمان ال�شادرات( م�شوتني ككتلة واحدة على اأ�شا�ش الأغلبية املطلوبة مبوجب اأدوات الدين ذي 

الأولوية هذه )اأو يف حالة ال�شكوك، مبوجب اإعالن الوكالة(.

هـ.  قرارات الت�شهيالت الفردية املتعلقة فقط مبجموعة معينة من الدائنني ذوي الأولوية، والتي تتم فقط من قبل 
هوؤلء الدائنني ذوي الأولوية التابعني لتلك املجموعة، ي�شوتون وفقًا لأداة التمويل ذي الأولوية املنطبقة )اأو يف 

ت�شهيالت ال�شكوك، مبوجب اإعالن الوكالة(.

و.  القرارات املتعلقة بقدرة جمموعة الدائنني ذوي الأولوية على املبا�شرة باإجراءات تنفيذية، حيث تعمل الأغلبية 
ذات العالقة على نحو مقيا�ش متدرج حيث مع مرور الوقت، ينخف�ش احلد املطلوب )اأي ن�شبة البدء( ملبا�شرة 

الإجراءات التنفيذية.

عند ا�شتالم اإ�شعار من وكيل الدائنني، ف�شيتم دعوة حملة ال�شكوك للت�شويت على امل�شاألة ذات العالقة، من اأجل اإعطاء 
التعليمات اإلى م�شارك ال�شكوك للت�شويت وفقا لذلك واإ�شعار وكيل الدائنني بالأمر ذاته. 

�شتحتوي اتفاقية الدائنني على اأحكام معينة توؤكد باأن هناك قرارات معينة )ولي�ش جميع القرارات( ميكن اأن توؤثر 
�شلبيا على م�شالح حملة ال�شكوك، ول يجوزاتخاذها بدون موافقة م�شارك ال�شكوك الذي يت�شرف بناء على تعليمات 

حملة ال�شكوك. 

ولالطالع على ملخ�ش اأكرث تف�شياًل لأحكام ت�شويت الدائنني، واأغلبية اتخاذ القرارات ذات العالقة، راجع ق�شم 
الدائنني". – اتفاقية  الرئي�شية  التمويل  وثائق  "ملخ�ش 

يجوز اأن تتحمل �شدارة، عند تلبية �شروط معينة، اأنواعا حمددة من الديون الإ�شافية التالية )ويتم معاملة الدائنني يف الدين الإ�سايف ذي الأولوية
هذه احلالة كدائنني ذوي اأولوية من كل الوجوه فيما يتعلق بكل دين ذي اأولوية من هذا القبيل )يف حالة دين التو�شعة، 

فقط بعد اكتمال مرافق التو�شعة ذات العالقة اأو التطوير امل�شموح به(، مبا يف ذلك امل�شاركة يف ال�شمان على اأ�شا�ش 
الت�شاوي(، وذلك دون احل�شول على موافقة الدائنني ذوي الأولوية:

اأ. دين التو�شعة - لتمويل اأو اإعادة متويل اأي مرافق تو�شعة اأو تطوير م�شموح به. 

ب.  الدين الإ�شايف املخ�ش�ش للم�شاريف الراأ�ش مالية – لتمويل اأو اإعادة متويل ت�شهيل تو�شعة اأو تطوير م�شموح به.

ج.  دين ال�شتبدال – لإعادة متويل اأو ا�شتبدال دين ذي اأولوية اأو التزامات بتوفري هذا الدين ذي الأولوية.

د.  الدين التكميلي – لتكميل الدين الأعلى مرتبة احلايل )رهنًا ب�شقف حمدد(.

هـ.  �شراء دين تكميلي – ل�شتبدال مبالغ الدين الأويل ذي الأولوية امل�شدد م�شبقًا من اأجل تلبية متطلبات فح�ش 
موثوقية الدائنني.

انظر الق�شم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة – فئات الدين 
الإ�شايف" فيما يتعلق بهذه الفئات من الدين ذي الأولوية الإ�شايف، وال�شروط املنظمة لتكبد ذلك الدين.

مع مراعاة تطبيق �شايف الإيرادات ال�شابقة لالكتمال )كما هي مو�شوفة يف الق�شم من هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش التوزيعات
وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة – امل�شاركة يف الإيرادات ال�شابقة للت�شغيل"(، وقدرة 

�شدارة على دفع مبالغ ت�شحيحية اإذا انخف�شت ن�شبة الدين اإلى حقوق امللكية عن 65 : 35، وبعد تاريخ اكتمال امل�شروع 
و�شريطة الوفاء ب�شروط معينة اأخرى )كما هو مو�شح بالتف�شيل ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية 

احل�شاب – ح�شاب التوزيعات"( من هذه الن�شرة، ميكن اأن تقوم �شدارة بتحويل الأموال اإلى ح�شاب التوزيعات )الذي 
�شيتم منه ا�شتخدام هذه الأموال لإجراء التوزيعات على م�شاهمي �شدارة(.
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ملخص المشروع

وقع امل�شاهمان املوؤ�ش�شان بتاريخ 12 مايو 2007م مذكرة تفاهم )مت تعديلها واإعادة �شياغتها يف 30 �شبتمرب 2010م( �سدارة واجلهات الراعية
لتطوير امل�شروع يف اململكة. ويت�شمن امل�شروع تطوير جممع متكامل لل�شناعات الكيماوية والبال�شتيكية، وبتكلفة تقديرية 
تبلغ حاليا 19.3مليار دولر اأمريكي )72.4 مليار ريال �شعودي( )�شاملًة م�شاريف التمويل( يقع يف املدينة ال�شناعية 

يف اجلبيل على ال�شاحل ال�شرقي من اململكة العربية ال�شعودية. 

قام امل�شاهمان املوؤ�ش�شان بتاأ�شي�ش �شدارة لغر�ش تنفيذ امل�شروع. وكما يف تاريخ هذه الن�شرة، فاإن �شدارة يف و�شع 
ت�شغيلي كامل وتقوم باإدارة اأعمالها اليومية. 

امل�شاهم التابع لأرامكو ال�شعودية اململوك بالكامل )ب�شورة مبا�شرة( من قبل �شركة اأرامكو ال�شعودية، وامل�شاهم التابع لـ 
داو واململوك ب�شكل غري مبا�شر من قبل �شركة "داو".

�شركة اأرامكو ال�شعودية، هي �شركة عاملية كبرية متكاملة يف جمال التنقيب عن البرتول واإنتاجه، وهي مملوكة بالكامل 
من قبل حكومة اململكة. وهي �شاحبة المتياز الوحيد لإنتاج النفط اخلام يف اململكة، با�شتثناء م�شروعني يف املنطقة 

املحايدة بني ال�شعودية والكويت. كما اأن �شركة اأرامكو ال�شعودية هي حاليا املورد الوحيد للنفط اخلام اإلى م�شايف تكرير 
النفط يف اململكة، وقد اكت�شفت اأكرث من 107 حقول من النفط والغاز يف اململكة، مبا يف ذلك حقل غوار، وهو اأكرب حقل 

نفط يف العامل، وال�شفانية، وهو اأكرب حقل نفط خارج الياب�شة يف العامل.

الب�شري.  اجلن�ش  لتقدم  �شروري  هو  ما  لبتكار  والتقنية  العلم  قوة  بني  جتمع  متنوعة  كيماوية  �شركة  "داو" هي 
وتربط داو الكيمياء والبتكار مع مبادئ ال�شتدامة للم�شاعدة على التعامل مع اأكرب امل�شاكل والتحديات التي تواجه 

العامل، مثل احلاجة اإلى مياه نظيفة، وتوليد طاقة متجددة، وتر�شيد ا�شتخدام الطاقة، وزيادة الإنتاج الزراعي. 
وت�شم حمفظة داو ال�شناعية املتنوعة من املواد الكيماوية املتخ�ش�شة، واملواد املتقدمة، والعلوم الزراعية، والن�شاط 

البال�شتيكي، طيفًا وا�شعًا من املنتجات واحللول املرتبطة بالتقنية التي تقدمها لعمالئها يف حوايل 160 دولة حول العامل 
يف قطاعات ت�شهد منوًا مرتفعًا مثل الإلكرتونيات، واملياه، والطاقة، والطالء، والزراعة.

داو الأوروبية هي �شركة تابعة لداو ومملوكة بالكامل وب�شكل غري مبا�شر من قبل داو. وتتمثل اأغرا�ش داو الأوربية يف 
العمل ك�شركة قاب�شة، ت�شمل- دون ح�شر- امل�شاركة يف واإدارة ومتويل ال�شركات الأخرى. وتعمل داو الأوروبية مبثابة 
�شامن رئي�شي للتزامات �شدارة وفقًا ل�شمان الكتمال الأ�شا�شي من داو الأوروبية، وامل�شمون بدوره من قبل "داو" 

مبوجب �شمان الكتمال الثانوي من داو. اإ�شافة لذلك، تعمل داو مبثابة مقدم للتقنيات الرئي�شية امل�شتخدمة يف 
امل�شروع. 

تتمثل اأغرا�ش �شركة امل�شدر كما ا�شتمل عليه نظامها الأ�شا�شي يف تنفيذ عقود الت�شغيل وال�شيانة ، واإدارة وت�شغيل معلومات عن امل�سدر
م�شانع البرتوكيماويات. 

يتكون امل�شروع من 26 وحدة ت�شنيعية، وي�شتفيد من خربات اأرامكو ال�شعودية يف اإدارة وتنفيذ امل�شاريع، وي�شتخدم نظرة عامة على امل�سروع
العديد من التقنيات ال�شناعية الرائدة لدى "داو". و�شيكون جممع �شدارة اأحد اأكرب املرافق املتكاملة لل�شناعات 

الكيماوية على م�شتوى العامل، واأكرب م�شروع من نوعه يف العامل مت بناوؤه على مرحلة واحدة. و�شيمتلك جممع �شدارة 
قدرات تك�شري مرنة، و�شينتج ثالثة ماليني طن مرتي �شنويًا تقريبًا من املنتجات الكيماوية ذات القيمة العالية امل�شافة 

واملواد البال�شتيكية العالية الأداء، م�شتغاًل الأ�شواق املت�شارعة النمو يف جمالت الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، 
واملنتجات ال�شتهالكية. و�شيكون جممع اإنتاج الكيماويات متكامل، و�شي�شتفيد من البنية ال�شناعية اجلاهزة واملتطورة 

يف مدينة اجلبيل.

ي�شتمل جممع �شدارة على م�شنعني لتك�شري مواد لقيم متنوعة )MFC( وم�شنع مواد عطرية كوحدتي ت�شنيع لقيم 
رئي�شيتني، و�شتنتج هاتان الوحدتان )1( الإثيلني والربوبلني من لقيم الإيثان ولقيم النفتا، و)2( البنزين فائق النقاوة 
والتولوين من غازولني النحالل احلراري )Pygas( والبنزين والتولوين امل�شرتى، ب�شفتها م�شارات الإنتاج املتو�شطة 

الأربعة للهيدروكربونات الأ�شا�شية الالزمة لوحدات ت�شنيع امل�شتقات لدى �شدارة.

�شتقوم �شدارة بت�شويق منتجاتها اإلى عمالء متواجدين يف اململكة ويف منطقة ال�شرق الأو�شط ح�شب ملخ�شات 
الرتتيبات املدرجة اأدناه، �شيكون للم�شوق احلق احل�شري وعليه اللتزام بت�شويق املنتجات خارج اململكة ويف منطقة 

ال�شرق الأو�شط. و�شتكون هناك اتفاقية ت�شويق ونقل لكل منتج من املنتجات بني �شدارة وامل�شوق، الذي �شيكون مبدئيًا 
�شركة تابعة لـ "داو". وبعد تاريخ معني )يختلف اعتمادًا على املنتج ذي العالقة(، فاإنه يجوز لأرامكو ال�شعودية اأو ل�شركة 

تابعة لها اأن تختار اأن ت�شبح م�شوقًا، �شريطة الوفاء ب�شروط معينة )منها ما يتعلق بالقدرات الت�شويقية لل�شركة املعينة 
التابعة لأرامكوال�شعودية، بالن�شبة للمنتج ذي العالقة(. واإذا اختارت �شركة تابعة لأرامكو ال�شعودية اأن متار�ش حقوق 

الت�شويق تلك، ف�شتكون هناك فرتة انتقالية ي�شبح خاللها ت�شويق كميات املنتجات ذات العالمة امل�شوقة من قبل امل�شوق 
على مدار الوقت م�شوقة من قبل ال�شركة املعنية التابع لأرامكو ال�شعودية اإلى اأن يحني الوقت الذي يكون فيه كل من 

امل�شوق وال�شركة املعنية التابعة لأرامكو ال�شعودية بالت�شويق بكمية مت�شاوية من املنتجات خارج اململكة ويف منطقة ال�شرق 
الأو�شط.
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يجري ت�شميم وتنفيذ امل�شروع با�شتخدام عملية تنفيذية قوية تت�شمن خربات كثيفة يف امل�شاريع العمالقة واأف�شل مراحل الإن�ساء
املمار�شات املتبعة يف هذا ال�شدد لدى اجلهات الراعية. و�شيتم تنفيذ امل�شروع على اأربع مراحل:

2010م. اأغ�شط�ش  يف  – انتهت  للربنامج  البتدائية  والت�شميمية  الهند�شية  الأعمال   −
البتدائية للم�شروع – انتهت يف دي�شمرب 2011م. والت�شميمية  الهند�شية  الأعمال   −

– �شتنتهي يف اأكتوبر 2015م. والإن�شاء  وال�شراء  الهند�شة  اأعمال   −
بنهاية يونيو 2016م. ينتهي  اأن  – يتوقع  العمل  وبدء  التجريبي  الت�شغيل   −

اكتملت مرحلة الأعمال الهند�شية والت�شميمية البتدائية للم�شروع يف اأغ�شط�ش 2010م.

ومت اختيار املقاولني ملرحلة الأعمال الهند�شية والت�شميمية البتدائية للم�شروع.

بداأت ن�شاطات اإن�شاء امل�شروع يف الن�شف الثاين من عام 2012م، ويتوقع حاليًا اأن تكتمل الأعمال امليكانيكية للم�شنع 
الأخري يف الن�شف الثاين من عام 2016م. ويتوقع ان ي�شتغرق الأمر فرتة �شنة واحدة )�شتبداأ قبل يونيو 2016م( 

للتمكن من حتقيق ال�شتقرار جلميع العمليات قبل تاريخ البدء يف فح�ش موثوقية الدائنني CRT. و�شوف يحل تاريخ 
اكتمال امل�شروع بعد اكتمال فح�ش موثوقية الدائنني بنجاح، وبعد تلبية عدد من املتطلبات الأخرى املحددة. 

نظرة عامة على وثائق المشروع الرئيسية

اأبرمت �شدارة عددًا من التفاقيات مع اأرامكو ال�شعودية لتوريد النافثا، والإيثني، وغاز املبيعات، وزيت الوقود، اتفاقيات توريد اللقيم
والبنزين، والتولوين التي هي مبثابة وقود اأو لقيم للم�شروع.

للمزيد من املعلومات، انظر الق�شم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية، اتفاقيات توريد اللقيم".

اأبرمت �شدارة )اأو �شتربم( اتفاقيات توريد املحفزات مع داو وعدد من ال�شركات املنت�شبة لداو وموردين اآخرين اتفاقيات توريد املحفزات
املكونات  التي مبوجبها �شوف ت�شرتي �شدارة  وال�شروط  الأحكام  ثالث، وقد حددت هذه التفاقيات  من طرف 

املحفزة املنا�شبة للم�شروع.

للمزيد من املعلومات انظر الأق�شام يف هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �شدارة – توريد املحفزات"، 
و"ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقيات توريد املحفزات".

اتفاقيات داو لت�سويق ونقل 
املنتجات 

اأبرمت �شدارة عددًا من التفاقيات مع �شركة داو ال�شعودية العربية برودكت ماركتنج بي يف، من اأجل ت�شويق ونقل 
املنتجات خارج اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�شط.

للمزيد من املعلومات انظر الق�شم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقيات ت�شويق ومتويل 
منتجات داو".

باملقطوعية عقود الإن�ساء مفتاح  ت�شليم  عقد  طريق  عن  اإما  تنفيذه  �شيتم  والإن�شاء  وال�شراء  الهند�شة  اأعمال  نطاق  معظم 
)LSTK(، اأو عن طريق عقد خدمات الت�شميم والهند�شة وال�شراء واإدارة الإن�شاء )EPCM( / عقد �شراء وبناء 
بالتوازي،  العمليات  اإن�شاء وحدات  اأهداف  امل�شروع على  التعاقد يف  ا�شرتاتيجية  وتقوم   .)LSPB( باملقطوعية
واحلد من عدد العقود والتداخالت، مع احلفاظ على جمموعة كافية من مقدمي العرو�ش للمجموعات الإن�شائية 

وتقليل تكاليف اإن�شاء امل�شروع.

للمزيد من املعلومات انظر الق�شم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية –عقود الإن�شاء".

ال�شعودية للكهرباء كي تتولى تزويد �شدارة باحتياجاتها من اتفاقيات توريد الطاقة ال�شركة  اأبرمت �شدارة اتفاقية توريد الطاقة مع 
الطاقة يف جممع �شدارة اإلى حد احلمل الأق�شى املن�شو�ش عليه يف العقد بدءًا من 1 اأكتوبر 2013م.

للمزيد من املعلومات انظر الق�شم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقية توريد الطاقة".

اتفاقية �سراء الغازات 
ال�سناعية

 ،)IGCO( اأبرمت �شدارة اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية مع �شركة ليند اجلبيل للغازات ال�شناعية املحدودة
تعهدت هذه ال�شركة مبوجبها بتزويد �شدارة بالقدرات املتعاقدة عليها من الهيدروجني، واأول اأك�شيد الكربون، 

والأمونبيا، وح�شب التوفر البخار عايل ال�شغط.

للمزيد من املعلومات انظر الق�شم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقية �شراء الغازات 
ال�شناعية".
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اتفاقية توريد النيرتوجني 
والأك�سجني

ال�شناعية، تقوم مبوجبها  للغازات  الوطنية  ال�شركة  والأك�شجني مع  النيرتوجني  لتوريد  اتفاقية  اأبرمت �شدارة 
هذه ال�شركة بتوفري الغازات ل�شدارة ب�شكل م�شتمر وملزم بناًء على احلجم املتعاقد عليه من النيرتوجني عايل 

ال�شغط والنيرتوجني والأك�شجني منخف�ش ال�شغط.

النيرتوجني  توريد  اتفاقية   - الرئي�شية  امل�شروع  وثائق  "ملخ�ش  ق�شم  مراجعة  يرجى  املعلومات  من  للمزيد 
والأك�شجني" من ن�شرة الإ�شدار هذه.

توريد بروك�سيد الهيدروجني 
)فوق اأك�سيد الهيدروجني(

يف 12 دي�شمرب 2012م، وقعت داو واأرامكو ال�شعودية و�شولفي )Solvay( مذكرة تفاهم )مذكرة تفاهم بريوك�شيد 
جممع  �شمن  يقع   )HP Plant( الهيدروجني  بريوك�شيد  م�شنع  تطوير  بخ�شو�ش   )HP MOU الهيدروجني 
�شركة  بتاأ�شي�ش  ل�شولفي  التابعة  ال�شركات  واإحدى  �شدارة  �شتقوم  التفاهم،  مذكرة  اأحكام  على  وبناًء  �شدارة. 
م�شروع م�شرتك من املتوقع اأن يطلق عليه م�شمى "ال�شركة ال�شعودية لبريوك�شيد الهيدروجني"، من اأجل اإن�شاء 
بريوك�شيد  م�شنع  اإن�شاء  لعمليات  بالن�شبة  امل�شروع  اإدارة  �شدارة  تتولى  الهيدروجني،  بريوك�شد  م�شنع  ومتلك 
الطاقة  و�شتكون  حمليًا.  تاأ�شي�شها  �شيتم  ل�شولفي  تابعة  �شركة  قبل  من  لحقًا  ت�شغيله  �شيتم  الذي  الهيدروجني 
الت�شميمية مل�شنع بريوك�شيد الهيدروجني 303.000 طن مرتي يف ال�شنة، وهذه الكمية كافية لتلبية احتياجات 
�شدارة من هذه املادة بالكامل )100%(. و�شيتم دعم ت�شميم م�شنع بريوك�شيد الهيدروجني من خالل ما قامت 
وتايلند.  بلجيكا  الهيدروج�شن يف  لإنتاج بريوك�شيد  ملرافق م�شابهة  تطوير منذ عهد قريب  و�شولفي من  داو  به 
وقد مت  ب�شكل جيد،  ت�شري  املذكورة  للمذكرة  وفقًا  املنفذة  الهند�شية  الأعمال  فاإن  الن�شرة،  تاريخ هذه  وكما يف 
ا�شتكمال الوثائق الهند�شية، فيما وقعت �شدارة و�شولفي اتفاقية امل�شاهمني ل�شركة امل�شروع امل�شرتك بتاريخ 24 
دي�شمرب 2012م، وت�شتكمالن حاليًا جمموعة اتفاقيات تتعلق با�شتخدام تقنية �شولفي واتفاقية توريد بريوك�شيد 

الهيدروجني اخلام. ومن املتوقع ا�شتكمال املجموعة الكاملة من الوثائق خالل الربع الرابع من عام 2013م.

ملزيد من املعلومات، اأنظر الق�شم يف ن�شرة الإ�شدار هذه بعنوان )ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقية توريد لقيم 
.)HP

والتي توريد البيوتانول ال�شعودية"(،  البيوتانول  "�شركة  بـ  ت�شمى  باأن  )ُيقرتح  �شركة  بتاأ�شي�ش  للبيوتاول  الراعية  اجلهات  تقوم 
واإن�شاء،  بت�شميم  للقيام  م�شروع  تنفيذ  اأجل  من  مت�شاوية،  للبيوتانول ح�ش�ش  الراعية  فيها اجلهات  �شتمتلك 
ومتويل، ومتلك، وت�شغيل م�شنع اإنتاج البيوتانول يف املدينة ال�شناعية الأولى يف اجلبيل، بطاقة اإنتاجية ا�شمية 

وقدرها 330.000 طن مرتي يف ال�شنة من منتجات البيوتانول )"م�سنع البيوتانول"(.

كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، فقد مت اإبرام اتفاقية م�شاهمني حتدد )من �شمن اأمور اأخرى( �شركة امل�شروع 
امل�شرتك، وحتدد هيكلها املايل والإداري بني اجلهات الراعية للبيوتانول، ووثائق امل�شروع الأخرى والتي ت�شمل 
الراعية  اأخرى مت التفاق عليه ب�شورة جوهرية فيما بني اجلهات  الإ�شناد والت�شنيع، ووثائق م�شاندة  اتفاقية 
للبيوتانول. ومن املتوقع اأن يتم التوقيع على النماذج النهائية لكافة وثائق امل�شروع خالل الربع الثاين من عام 

2013م.  

ملزيد من املعلومات، انظر الق�شم يف ن�شرة الإ�شدارهذه بعنوان "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقية الإ�شناد 
والت�شنيع".

�سل�سلة التوريد، النقل )مركز 
التعبئة، امليناء، �ساحنات النقل، 

وخطوط ال�سكة احلديد(

اإلى جممع �شدارة، وت�شدير  املواد اخلام  ت�شليم جميع  ت�شهيل  العرو�ش اخلا�شة بعقد  ا�شتالم  �شدارة ب�شدد 
جميع املنتجات )با�شتثناء ما يتم نقله عرب خطوط الأنابيب( من جممع �شدارة. 

اأ�شا�شي ميناء امللك فهد  اأن ت�شتخدم ب�شكل  وبالن�شبة للمواد اخلام املوردة واملنتجات امل�شدرة، تعتزم �شدارة 
ميكن  كما  �شدارة.  جممع  من  كلم   20 من  اأقل  م�شافة  على  يقع  وكالهما  التجاري.  اجلبيل  وميناء  ال�شناعي 
اأن ت�شتخدم �شدارة ميناء امللك عبدالعزيز عندما يقت�شي الأمر. ويجري حاليًا التفاو�ش على عقود ا�شتخدام 
مرافق جممع �شهاريج امليناء، وفقًا ملذكرة التفاهم بني �شدارة و�شركة اجلبيل لتخزين الكيماويات واخلدمات 

.)JCSSC(
مبدئيًا، ولفرتة زمنية ق�شرية، فاإن جميع نقل املواد اخلام امل�شتوردة واملواد الآتية من ال�شوق املحلية واملنتجات 
امل�شدرة �شيتم نقلها بال�شاحنات فقط املتعاقد عليها فقط مع �شركات ال�شاحنات من داخل اململكة، القادرة على 
ال�شحن با�شتخدام البنية التحتية القائمة من واإلى املوانئ البحرية. وبعد الفرتة الق�شرية ل�شتخدام �شاحنات 
النقل، فاإنه �شيتم النتقال اإلى ا�شتخدام اخلطوط احلديدية ملعظم احتياجات النقل بني جممع �شدارة واملوانئ 
البحرية. وقد مت اإجراء م�شح للبنية التحتية لأ�شلوب النقل بال�شاحنات وتقييمه، واعترب اأنه كاف لالحتياجات 

ق�شرية الأمد ل�شدارة، بانتظار التحول اإلى اخلطوط احلديدية.
وت�شارك �شدارة يف مفاو�شات مع �شركة اخلطوط احلديدية ال�شعودية للو�شول اإلى اتفاقية لبناء وت�شغيل خدمات 

اخلطوط احلديدية بني جممع �شدارة وميناء امللك فهد ال�شناعي وميناء اجلبيل التجاري.
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اأبرمت �شدارة اتفاقية توريد املياه ال�شناعية مع مرافق، وتوفر مبوجبها مرافق ل�شدارة الكمية املتعاقد عليها اتفاقية توريد املياه ال�سناعية
من املياه. وملزيد من املعلومات حول هذه التفاقية، انظر الق�شم من ن�شرة الإ�شدار هذه بعنوان "ملخ�ش وثائق 

امل�شروع الرئي�شية - اتفاقية توريد املياه ال�شناعية".

اأبرمت �شدارة اتفاقية ا�شتعارة املوظفني مع امل�شاهم التابع لداو واأرامكو ال�شعودية لتنظم الإجراءات والأحكام اتفاقية ا�ستعارة املوظفني
وال�شروط التي �شيتم مبوجبها اإعارة املوظفني اإلى �شدارة.

اإعارة  –اتفاقية  الرئي�شية  امل�شروع  وثائق  "ملخ�ش  بعنوان  الن�شرة  هذه  يف  الق�شم  انظر  املعلومات  من  للمزيد 
املوظفني"، و "نظرة عامة على ن�شاط �شدارة – اأمور تتعلق بالعمالة واملوظفني".

اتفاقية ا�ستئجار الأر�ض 
ال�سناعية

اأبرمت �شدارة اتفاقية ا�شتئجار الأر�ش من الهيئة امللكية للجبيل وينبع كموؤجر من اأجل ا�شتئجار الأر�ش التي �شين�شاأ 
عليها جممع �شدارة.

للمزيد من املعلومات انظر الق�شم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – عقد ا�شتئجار الأر�ش 
ال�شناعية".

اأبرمت �شدارة اتفاقية خدمات عامة مع امل�شاهم التابع لداو واأرامكو ال�شعودية للح�شول على خدمات فنية وغري فنية اإلى اتفاقية اخلدمات العامة
احلد املطلوب لتنفيذ اأعمال �شدارة وعملياتها.

للمزيد من املعلومات انظر الق�شم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقية الأحكام العامة 
ال�شاملة".

التفاقية الإطارية لعقد 
الأمتتة الرئي�سي

اأرامكو للخدمات اتفاقية اإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي مع �شركة )MAC(  تقوم مبوجبها  اأبرمت داو و�شركة 
)MAC( بتوريد نظام التحكم بعمليات احلا�شب الآيل املتكاملة )IPCS( واخلدمات ذات العالقة ملراقبة ور�شد 

اإنتاج امل�شنع �شمن جممع �شدارة.

وللمزيد من املعلومات انظر الق�شم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – التفاقية الإطارية لعقد 
الأمتتة الرئي�شي".

اأبرمت �شدارة اتفاقية نظم الت�شغيل والأدوات اخلا�شة بداو )Dow OS&T( مع اأحد ال�شركات املنت�شبة لداو، اتفاقية نظم واأدوات الت�سغيل 
اأنظمة  وتعد  �شدارة.  عامليًا، يف جممع  واملجربة  بداو  اخلا�شة  والأدوات  الت�شغيل  اأنظمة  ا�شتخدام  من  للتمكن 
ت�شميم  يف  عامليًا  داو  ت�شتخدمها  التي  الت�شنيع  عمليات  يف  امل�شتخدمة  الأدوات  من  داو  من  الت�شغيل  واأدوات 

وت�شغيل و�شيانة م�شانعها ب�شكل فعال واآمن.

وللمزيد من املعلومات انظر الق�شم يف هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقية نظم واأدوات 
الت�شغيل".

اتفاقيات نقل التقنية 
واتفاقيات الرتاخي�ض 

واخلدمات التقنية 

املقابلة )تت�شمن  الأطراف  التقنية مع عدد من  ونقل  التقنية  الرتخي�ش، واخلدمات  اتفاقيات  اأبرمت �شدارة 
عددًا من ال�شركات املنت�شبة لداو واأطراف ثالثة اأخرى(، والتي ورد و�شفها يف اأق�شام هذه الن�شرة بعنوان "نظرة 
 – التقنية  – اتفاقيات  الرئي�شية  امل�شروع  وثائق  "ملخ�ش  والرتخي�ش"،  – التقنية  �شدارة  ن�شاط  على  عامة 
اتفاقيات اخلدمات الفنية"، "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقيات التقنية – اتفاقية ترخي�ش التقنية"، 
و"ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقيات التقنية – اتفاقيات نقل التقنية"، وتنظم هذه التفاقيات الأحكام 
وال�شروط التي تتمتع مبوجبها �شدارة بالو�شول اإلى التقنية من اأجل ت�شغيل الوحدات املختلفة التي يتكون منها 

جممع �شدارة.
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هيكل الصفقة والتدفقات النقدية 

اإلى �شروط  الرجوع  امل�شتثمرين املحتملني  ال�شفقة عليها. وعلى  التي تقوم  الرئي�شية  النقدية  للتدفقات  لل�شفقة وو�شفًا  اأدناه �شرحًا مب�شطا  ال�شكل  ميثل 
واأحكام ال�شكوك املو�شحة يف الق�شم من هذه الن�شرة بعنوان "�شروط واأحكام ال�شكوك" والأو�شاف التف�شيلية لوثائق ال�شفقة ذات العالقة املو�شحة يف 
الق�شم من هذه الن�شرة بعنوان "ملخ�ش وثائق �شفقة ال�شكوك" وذلك لالطالع على تفا�شيل اأكرث لبع�ش التدفقات النقدية ول�شرح معاين بع�ش امل�شطلحات 

املكتوبة باخلط البارز وامل�شتخدمة اأدناه.

هيكل المخطط

التدفقات النقدية:

يتوجب على حملة ال�شكوك املحتملني اأي�شًا الرجوع اإلى اجلداول الواردة يف ال�شفحات 17-21 من هذا الق�شم لالطالع على ملخ�ش التدفقات النقدية 
التالية:

الدفعات من قبل حملة الصكوك والمصدر بتاريخ اإلقفال

�شوف يتم يف تاريخ الإقفال دفع �شعر اإ�شدار ال�شكوك اإلى امل�شدر. و�شيقوم امل�شدر عندئذ بدفع امل�شاهمة )ناق�ش اأي ا�شتقطاع م�شموح به وفقًا للبند 5-2 
)امل�شاركة( من اتفاقية امل�شاركة( نقدًا كم�شاهمة راأ�ش مالية اإلى امل�شاركة )التي تاأ�ش�شت مبوجب اتفاقية امل�شاركة(. و�شوف تقوم �شدارة يف نف�ش الوقت 
بدفع م�شاهمة عينية للم�شاركة تتمثل يف كافة حقوقها ومزاياها وا�شتحقاقاتها يف ونحو اأ�شول امل�شاهمة اإلى امل�شاركة ب�شفتها �شريكًا يف امل�شاركة. و�شيدفع 

ال�شريك املنتدب امل�شاهمة لأمر مقاول ال�شراء من خالل الإيداع يف ح�شاب امل�شروع.

و�شيقوم مقاول ال�شراء م�شتخدما امل�شاهمة مبوجب اتفاقية ال�شراء، بالتعاقد مع بع�ش مقاويل اأعمال الهند�شة وال�شراء والبناء )EPC( للعمل على اإن�شاء 
وت�شليم اأ�شول امل�شروع. 

الدفعات من قبل صدارة إلى المصدر بعد تاريخ اإلقفال

�شوف يقوم الوكيل املفو�ش للم�شاركة )الذي يت�شرف بالنيابة عن املوؤجرين امل�شرتكني( باإبرام اتفاقية الإجارة مع �شدارة ب�شفة م�شتاأجر والتي مبوجبها 
�شوف يوافق املوؤجران امل�شرتكان بتاأجري اأ�شول الإجارة اإلى امل�شتاأجر على اأ�شا�ش اآجل قبل تاريخ بدء الإيجار وذلك مقابل دفع دفعات الإيجار املقدمة يف كل 

تاريخ دفعة اإيجار مقدمة، ومن ثم على اأ�شا�ش فعلي اعتبارًا من تاريخ بدء الإيجار مقابل �شداد دفعات الإيجار يف كل تاريخ دفعة اإيجار. 
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و�شوف ت�شدد دفعات الإيجار املقدمة ودفعات الإيجار مبوجب اتفاقية الإجارة من قبل امل�شتاأجر اإلى امل�شدر بال�شداد املبا�شر اإلى ح�شاب ال�شفقة. اإ�شافة 
لذلك، ومبوجب اأحكام اتفاقية الإجارة، يتوجب على امل�شتاأجر يف تاريخ ال�شتحقاق الذي ينطبق، اأن يدفع اأي�شًا للم�شدر )1( )يف كل تاريخ دفعة اإيجار 
من تاريخ بدء الإيجار و�شاماًل ذلك التاريخ( اأي مبالغ دفعات مبكرة )كدفعة مقدمة من دفعات الإيجار(، و )2( )يف اأي وقت(، اأي وكافة املبالغ الأخرى 

امل�شتحقة مهما كانت والتي تكون واجبة ال�شداد مبوجب اتفاقية الإجارة.

اإذا مل يوافق تاريخ بدء الإيجار تاريخ الكتمال امل�شتهدف اأو يتقدمه، ف�شيقوم مقاول ال�شراء بدفع تعوي�شات الت�شليم املتاأخر فيما يتعلق بكل فرتة تاأخري اإلى 
امل�شدر يف كل تاريخ دفع لفرتة متاأخرة. اإ�شافة لذلك، ومبوجب اأحكام اتفاقية ال�شراء، يف تاريخ ا�شتحقاق الدفع املنطبق، ف�شيدفع مقاول ال�شراء اأي�شًا 
للم�شدر )1( مبالغ اأي دفعات مبكرة )كرد جزئي للم�شاهمة، والذي لهذه الأغرا�ش يجب األ ياأخذ يف العتبار اأي تكاليف اأو م�شاريف خم�شومة �شابقًا من 

تكاليف وم�شاريف ال�شفقة( و)2( )يف اأي وقت( اأي وكافة املبالغ الأخرى امل�شتحقة مهما كانت والواجبة الدفع مبوجب اتفاقية ال�شراء.

اإلنهاء المبكر قبل تاريخ بدء اإليجار

يف حالة الإنهاء املبكر لتفاقية الإجارة قبل تاريخ بدء الإيجار، �شوف يطلب من ال�شريك املنتدب ب�شفته موؤجرا م�شرتكا اأن يدفع مبلغ اإنهاء املوؤجر )والذي 
ميثل ت�شديد جمموع كافة دفعات الإيجار املقدمة املدفوعة من قبل امل�شتاأجر لغاية تاريخ الإنهاء( اإلى امل�شتاأجر. ويف نف�ش الوقت �شوف يتم اإنهاء اتفاقية 

ال�شراء و�شوف يدفع مقاول ال�شراء مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر اإلى امل�شدر ومبلغ اإنهاء �شراء ال�شريك املنتدب اإلى ال�شريك املنتدب.

ويتكون مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر من مبلغ يعادل جمموع ما يلي )1( اإجمايل القيمة ال�شمية القائمة لل�شكوك بتاريخ الإنهاء )2( اأي مبالغ توزيع دوري 
اأي وكافة املبالغ الأخرى القائمة وامل�شتحقة الدفع  اإذا انطبق ذلك، مبلغ الدفعة املبكرة الإ�شافية )4(  م�شتحقة ومل يتم �شدادها تتعلق بال�شكوك، )3( 
مبوجب ال�شكوك )دون ازدواجية الحت�شاب( )5( اأي مبلغ اآخر م�شتحق الدفع من قبل �شدارة )باأي �شفة كانت( للم�شدر )باأي �شفة كانت( مبوجب اأي 
من وثائق التمويل )يف كل حالة فيما يتعلق بالبندين )1( و)5( اأعاله دون الحت�شاب املزدوج(. وعند دفع ذلك املبلغ، لن يكون للم�شدر اأي حقوق اأخرى و/ 
اأو اأي اأحقية يف اأ�شول امل�شاركة القائمة اآنذاك والتي �شتوؤول اإلى �شدارة بدون احلاجة لأي اإجراءات �شكلية اإ�شافية، ويتم حل امل�شاركة. ويتكون مبلغ اإنهاء 
�شراء ال�شريك املنتدب من مبلغ يعادل جمموع جميع دفعات الإيجار املقدم املدفوعة بخ�شو�ش اأ�شول الإجارة لغاية تاريخ الإنهاء. وتتم مقا�شة التزامات 
�شدارة ب�شفتها مقاول ال�شراء بدفع مبلغ اإنهاء �شراء ال�شريك املنتدب )وفقًا لأحكام اتفاقية ال�شراء( وذلك مقابل التزام ال�شريك املنتدب باأن يدفع مبلغ 

اإنهاء املوؤجر.

اإذا اأخفق مقاول امل�شرتيات يف دفع كل اأو اأي جزء من مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر اإلى امل�شدر يف تاريخ ا�شتحقاق الدفع، لن يتم اإنهاء اتفاقية ال�شراء وهذا 
املبلغ �شيظل م�شتحق الدفع فورا، وبالإ�شافة اإلى ذلك، يجب على مقاول ال�شراء، ب�شورة ل رجعة فيها ودون قيد اأو �شرط بدفع مبلغ �شراء امل�شدر الإ�شايف 
الذي ي�شتحق على اأ�شا�ش يومي وفقا ل�شروط اتفاقية ال�شراء من تاريخ ال�شتحقاق، ولكن با�شتثناء التاريخ الذي يتم فيه دفع مبلغ اإنهاء ال�شراء املتاأخر ب�شكل 
كامل اإلى ح�شاب �شفقات امل�شدر. و�شوف لن ي�شمل مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر الإ�شايف اأي تعوي�ش عن املبلغ املتاأخر املبني يف الفقرة )2( من تعريف مبلغ 

اإنهاء �شراء امل�شدر. 

مت تلخي�ش الأو�شاع التي يجوز فيها اإنهاء اتفاقية الإجارة قبل تاريخ بدء الإيجار يف الق�شم بعنوان "ملخ�ش وثائق �شفقة ال�شكوك – اتفاقية الإجارة – 
الإنهاء" من هذه الن�شرة.  

اإلنهاء المبكر بعد تاريخ بدء اإليجار 

امل�شدر، وميثل  اإلى  امل�شتاأجر  اإنهاء  مبلغ  يدفع  اأن  امل�شتاأجر  يطلب من  ف�شوف  بعده،  اأو  الإيجار  بدء  تاريخ  الإجارة عند  مبكر لتفاقية  اإنهاء  اأي  يف حالة 
)1( جميع دفعات الإيجار امل�شتحقة وغري املدفوعة ومبالغ الدفعات املبكرة )اأو اأي جزء منها(، )2( جمموع جميع دفعات الإيجار الثابتة امل�شتحقة وغري 
املدفوعة اعتبارا من و�شاماًل تاريخ اإنهاء الإيجار وفقًا للبند 12 )الإنهاء( من اتفاقية الإجارة اإلى و�شاماًل تاريخ الإنهاء املحدد املجدول )3( )دون ازدواجية 
الحت�شاب( جميع املبالغ الأخرى القائمة وامل�شتحقة مبوجب ال�شكوك اإلى حملة ال�شكوك، )4( مبالغ الدفعات الإ�شافية املبكرة )اإذا كان ينطبق( و )5( اأي 
مبلغ اآخر م�شتحق الدفع من قبل �شدارة )باأية �شفة كانت( للم�شدر )باأية �شفة كانت( مبوجب اأي من وثائق التمويل )يف كل حالة فيما يتعلق بالبندين )1( 
و)5( اأعاله بدون الحت�شاب املزدوج(. وعند دفع ذلك املبلغ )اأ( مبوجب اتفاقية الإجارة ف�شوف يتملك امل�شتاأجر من امل�شدر كافة حقوقه وم�شالح امللكية 
املتبقية يف ومبوجب اأ�شول الإجارة التي مل يتم ال�شتحواذ عليها بعد من خالل �شداد دفعات الإيجار الثابتة ومبالغ الدفعات املبكرة )اإن وجدت(، و)ب( 
مبوجب اتفاقية امل�شاركة لن تعود للم�شدر بعدها اأي حقوق و/اأو اأي اأحقية يف اأ�شول امل�شاركة القائمة اآنذاك والتي �شت�شبح من حق �شدارة بدون احلاجة 

لأي اإجراءات ر�شمية اإ�شافية، ويتم حل امل�شاركة. 

يف حال وقوع حادثة خ�شارة كلية فيما يتعلق باأ�شول الإجارة، ف�شينتهي ا�شتئجار اأ�شول الإجارة، ولن تعود بعدها على امل�شتاأجر اأي التزامات بت�شديد دفعات 
اأو اتفاقية الإجارة، ح�شب احلالة( لأن ُيدفع  الإيجار )با�شتثناء ما ا�شتحق منها ومل يدفع بعد(. و�شيكون امل�شدر م�شتحقًا )وفقًا لتفاقية وكالة اخلدمة 
له يف ح�شاب ال�شفقة ح�شته من عائدات عقود التاأمني )اأو اأي عقود تاأمني اأخرى مت احل�شول عليها وفقًا لتفاقية وكالة اخلدمة( امل�شتحقة جراء حادثة 
اخل�شارة الكلية، وفقًا لأحكام وثائق التمويل. واإ�شافة لذلك، ومبا ل يتعدى 60 يومًا من تاريخ وقوع حادثة اخل�شارة الكلية، ميكن اأن تختار �شدارة مبوجب 
البند 10-9 )اأ( )الت�شديد الإلزامي – حادثة اخل�شارة الكلية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة اأن تدفع دفعة مبكرة لكامل ت�شهيالت ال�شكوك مما ينتج 
عنه ا�شتحقاق دفع مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر مبوجب اتفاقية الإجارة. واإذا مل يتم دفع مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر ذاك خالل 60 يومًا من وقوع حادثة اخل�شارة الكلية، 
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فاإن: )1( مقاول اخلدمات اأو )ح�شبما ينطبق( )2( امل�شتاأجر يكون ملزمًا بدفع اأي مبلغ عجز خ�شارة كلية فورًا بعد ذلك، �شريطة اأنه يف احلالة )1( يكون 
مقاول اخلدمات قد اأخل يف اأدائه للتزاماته مبوجب البند 4 من اتفاقية وكالة اخلدمة فيما يتعلق باحل�شول واحلفاظ على عقود تاأمني معينة تتعلق باأ�شول 
الإجارة، ويف احلالة )2( حادثة اخل�شارة الكلية الناجمة عن اإهمال اأو تق�شري اأو اإخالل امل�شتاأجر مبوجب اتفاقية الإجارة. ويف كلتا احلالتني )ولكن لي�ش 
يف حالة عدم وجود تق�شري اأو اإهمال اأو اإخالل امل�شتاأجر ح�شبما ينطبق(، ف�شوف يحق للم�شدر اأن ي�شتلم دفعات من مقاول اخلدمات اأو امل�شتاأجر )ح�شبما 
ينطبق ولكن دون ازدواجية الحت�شاب يف كل حالة( عن اأي مبلغ عجز ناجم عن اخل�شارة الكلية )انظر بهذا اخل�شو�ش تعريف م�شطلح "القيمة الكاملة 

لإعادة الو�شع على ما كان عليه" من هذه الن�شرة �شمن ق�شم "التعريفات والتف�سريات"(. 

فقط بعد وقوع حادثة خ�شارة كلية، فاإن دفعة الإنهاء امل�شتحقة للم�شدر ميكن اأن ت�شمل عائدات التاأمني )اأو اأي عقود تاأمني اأخرى مت احل�شول عليها وفقًا 
لتفاقية وكالة اخلدمة( ومبلغ العجز الناجم عن اخل�شارة الكلية املو�شوف يف الفقرة ال�شابقة، ويف جميع الأحوال الأخرى لالإنهاء املبكر لتفاقية الإجارة 
بعد تاريخ بدء الإيجار، فاإن دفعة الإنهاء امل�شتحقة للم�شدر )وبالتايل امل�شتخدمة لتمويل املبالغ املقابلة امل�شتحقة مبوجب ال�شكوك املو�شوفة اأدناه( �شتكون 

فقط مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر ح�شبما ورد و�شفه اأعاله.

الدفع إلى حملة الصكوك بموجب الصكوك

قبل تاريخ بدء الإيجار و�شامال ذلك التاريخ، �شوف يتم ا�شتخدام دفعات الإيجار املقدم املدفوعة من قبل �شدارة اإلى امل�شدر من اأجل متويل دفع مبالغ 
اإلى حملة ال�شكوك. واعتبارًا من تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة تاريخ بدء الإيجار �شوف  التوزيع الدوري امل�شتحقة على ال�شكوك من امل�شدر 
ت�شتخدم دفعات الإيجار املدفوعة من قبل �شدارة للم�شدر من اأجل متويل )1( دفعات مبالغ التوزيع الدوري امل�شتحقة على ال�شكوك من قبل امل�شدر حلملة 
ال�سكوك، و)2( اعتبارا من تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة تاريخ اأول دفعة �شداد، دفع مبالغ التوزيع الثابتة امل�شتحقة مبوجب ال�شكوك من امل�شدر 

اإلى حملة ال�شكوك مبوجب ال�شرط 8-6 )ال�شرتداد اجلزئي(. 

يف حالة عدم حدوث الت�شليم اأو اعترب اأنه مل يحدث وفقًا لأحكام اتفاقية ال�شراء )ح�شبما ينطبق( يف اأو قبل تاريخ الكتمال امل�شتهدف، فيما عدا حدوث 
الت�شليم لحقًا وحتى يتم ذلك وحلول تاريخ بدء الإيجار وفقًا لذلك )مع مراعاة ال�شرط 8-5 )الإنهاء اإثر حادثة موجبة لالإنهاء( وال�شرط 12 )احلوادث 
املوجبة لالإنهاء(، يتم الت�شليم لحقًا ويكون تاريخ بدء الإيجار تبعًا لذلك، ت�شتخدم دفعة �شدارة للم�شدر لتعوي�ش الت�شليم املتاأخر لغر�ش متويل )1( دفع 
امل�شدر ملبالغ التوزيعات الدورية، و)2( يف واعتبارًا من تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة اأول تاريخ �شداد، دفع مبالغ التوزيع الثابت مبوجب ال�شكوك 

وفقًا لل�شرط 8-6 )ال�شرتداد اجلزئي(.

ويف كل الأوقات قبل وبعد تاريخ بدء الإيجار، �شوف ت�شتخدم مبالغ الت�شديد املبكر من قبل �شدارة اإلى امل�شدر )1( مبوجب اتفاقية الإجارة من )و�شاماًل 
تاريخ بدء الإيجار( كدفعة م�شبقة من دفعات الإيجار و)2( مبوجب اتفاقية ال�شراء )يف اأي وقت قبل تاريخ بدء الإيجار( كرد جزئي للم�شاهمة، )والذي لهذه 
الأغرا�ش يجب األ ياأخذ يف العتبار اأي تكاليف اأو م�شاريف خم�شومة �شابقًا من تكاليف وم�شاريف ال�شفقة(، يف متويل مبالغ التوزيع املبكر التي يدفعها 

امل�شدر اإلى حملة ال�شكوك مبوجب ال�شرط 8-6 )ال�شرتداد اجلزئي(. 

استرداد الصكوك في تاريخ اإلنهاء المقرر

يف تاريخ الإنهاء املقرر، �شيكون امل�شتاأجر قد �شدد كافة دفعات الإيجار املقدمة ودفعات الإيجار )اأو تعوي�شات الت�شليم املتاأخر بدًل منها( على اأ�شا�ش "التاأجري 
اأي وكافة دفعات التعوي�ش الثابتة )مبوجب اتفاقية ال�شراء(، ودفعات الإيجار الثابتة  املنتهي بالتمليك" و�شيتملك، كنتيجة لذلك، مع الأخذ يف احل�شبان 
)مبوجب اتفاقية الإجارة( ومبالغ الدفعات املبكرة )مبوجب اإما اتفاقية الإجارة اأو اتفاقية ال�شراء اأو كليهما )ح�شبما ينطبق(( التي مت دفعها يف ال�شابق، 
م�شالح امللكية املتبقية يف اأ�شول الإجارة العائدة للم�شدر. وعند �شداد دفعات الإيجار النهائية للم�شدر بتاريخ الإنهاء املقرر، ف�شيقوم امل�شدر با�شرتداد 
ال�شكوك بالكامل مببلغ التوزيع النهائي الذي ينطبق عليها. وعند ا�شرتداد ال�شكوك بالكامل، لن يكون للم�شدر اأي حقوق و/اأو اأي ا�شتحقاقات اأخرى يف 

اأ�شول امل�شاركة، حيث ت�شبح اأ�شول امل�شاركة القائمة اآنذاك من حق �شدارة بدون احلاجة لأي اإجراءات �شكلية اأخرى، ويتم حل امل�شاركة.

استرداد الصكوك قبل تاريخ اإلنهاء المجدول 

تعترب ال�شكوك قابلة لال�شرتداد قبل تاريخ الإنهاء املجدول بالكامل ولي�ش جزئيًا يف ظروف معينة وفقًا لل�شروط 8-2 )الإنهاء املبكر لأ�شباب �شريبية(، 3-8 
)الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�شدر(، 8-4 الإنهاء اإثر واقعة تتعلق بالدائنني، وقد ت�شبح م�شتحقة وواجبة الدفع فورًا مبوجب ال�شروط 8-5 )الإنهاء اإثر 
واقعة موجبة لالإنهاء(، و12 )الأحداث املوجبة لالإنهاء(، وح�شبما مت و�شف كل منها ب�شكل اأكرث حتديدًا فيها ويف الق�شم بعنوان "عوامل املخاطرة – هناك 
عدد من احلالت التي يجوز فيها ا�شرتداد ال�شكوك قبل تاريخ ا�شتحقاقها املجدول" من هذه الن�شرة. وعندما يختار امل�شدر اأو يكون ملزمًا )ح�شب احلالة( 
با�شرتداد ال�شكوك مبوجب هذه ال�شروط، ف�شيكون عليه اأن يدفع مبلغ توزيع الإنهاء املنطبق )بالإ�شافة اإلى مبلغ الدفع املبكر الإ�شايف يف حالة ال�شرتداد 

مبوجب ال�شرط.

8-3 )اأ( )الإنهاء املبكر ح�شب خيار امل�شدر( اإذا كان ينطبق(.

�شوف تنتهي اتفاقية ال�شراء واتفاقية الإجارة يف الأحوال التي تكون فيها ال�شكوك قابلة لال�شرتداد ح�شبما ورد و�شفه اأعاله، وعلى �شدارة يف هذه الأحوال 
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اأن تدفع اإلى امل�شدر مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر اأو مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر )ح�شبما ينطبق ودون ازدواجية الحت�شاب(، اأو )يف حالة وقوع حادثة خ�شارة كلية( 
العائدات )اإن وجدت( الناجمة عن اأي مطالبات مقامة مبوجب عقود التاأمني )اأو اأي عقود تاأمني اأخرى مت احل�شول عليها وفقًا لتفاقية وكالة اخلدمة( ومت 
ا�شتالمها من امل�شدر مبوجب اتفاقية الإجارة اأو اتفاقية وكالة اخلدمة )ح�شب احلالة( مع مبلغ عجز اخل�شارة الكلية )اإذا ا�شتحق ذلك املبلغ الدفع اإما من 
قبل )1( امل�شتاأجر وفقًا لأحكام اتفاقية الإجارة، اأو )2( مقاول اخلدمات وفقًا لأحكام اتفاقية اخلدمات(. اإن ا�شتالم هذه املبالغ )اأو بخالف ذلك يف حالة 
مبلغ عجز اخل�شارة الكلية التي مل يكن مطلوبًا دفعها مبوجب اتفاقية الإجارة اأو اتفاقية وكالة اخلدمة( �شوف يتيح للم�شدر اأن يدفع الدفعة املقابلة ملبلغ 

التوزيع النهائي الذي ينطبق املطلوب دفعه مبوجب ال�شكوك.

اإذا اأخفق امل�شتاأجر يف دفع اأي اأو كل مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر عند ا�شتحقاقه، فلن يتم انهاء اتفاقية الإيجار م�شتقباًل، و�شيكون امل�شتاأجر ملزما مبوا�شلة ا�شتئجار 
اأ�شول الإيجار والدفع ب�شورة ل رجعة فيها ودون قيد اأو �شرط وتلقائيا اإلى امل�شدر، بالإ�شافة اإلى مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر امل�شتحق ولكن غري املدفوع، ومبلغ 
اإنهاء امل�شتاأجر الإ�شايف الذي �شي�شتحق على اأ�شا�ش يومي وفقا ل�شروط عقد الإيجار من تاريخ ال�شتحقاق، لغاية ولكن با�شتثناء التاريخ الذي يتم فيه دفع 
مبلغ انهاء امل�شتاأجر بالكامل اإلى ح�شاب �شفقات امل�شدر. و�شوف لن يت�شمن مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر الإ�شايف اأي تعوي�ش عن اأي ن�شبة من املبلغ املتاأخر املبني 

يف الفقرة )اأ( من تعريف مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر الذي ميثل املبلغ املطلوب دفعه مبوجب الفقرة )اأ( من تعريف دفع الإيجار.  

التكاليف والمصاريف الخاصة بالمصدر

�شيتكبد امل�شدر تكاليف وم�شاريف والتزامات �شريبية معينة من وقت لآخر مبا يف ذلك امل�شاريف والتكاليف التي يتكبدها مقدمو اخلدمات والأطراف 
الثالثة، مبا يف ذلك امل�شاريف والتكاليف والتزامات ال�شرائب املطلوب دفعها من قبله اإلى اجلهات امل�شرعة اأو التنظيمية مثل هيئة ال�شوق املالية. و�شتتعهد 
�شدارة، وفقًا لأحكام التعهد بتغطية التكاليف وخ�شوعًا للمحددات الواردة يف ذلك التعهد، بالدفع اإلى اأو لأمر امل�شدر، من وقت لآخر، مبلغًا م�شاويًا لتلك 
التكاليف وامل�شاريف والتزامات ال�شريبة )مبا يف ذلك - اإذا كان ينطبق – مبلغًا م�شاويًا للمبلغ امل�شتحق الدفع من قبل امل�شدر وفقًا لل�شرط 10 وعنوانه 

)ال�شرائب(، اإل اإذا كان امل�شدر لديه مبالغ نقدية فائ�شة يف ح�شاب ال�شفقة لدفع تلك املبالغ عند ا�شتحقاقها.

�شوف ميتلك ال�شركاء امل�شاهمون يف امل�شدر 100% من امل�شدر. وبالتايل، فاإن 100% من الأرباح املعدلة بال�شريبة ال�شنوية للم�شدر �شوف تخ�شع ل�شريبة 
الدخل مبعدل %20.

اإن دخل امل�شدر )على �شكل دفعات له من قبل �شدارة مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك( يق�شد منها اأن يطابق متامًا التزاماته نحو حملة ال�شكوك مبوجب 
ال�شكوك واإلى مقدمي اخلدمات والأطراف الثالثة. وتبعًا لذلك، فاإن امل�شدر ل يتوقع منه حتقيق دخل اأو خ�شارة �شافية على اأ�شا�ش �شنوي، وبالتايل، فاإنه 

ل يتوقع اأن يكون هناك التزامات �شنوية كلية لدفع �شريبة الدخل لدى امل�شدر.

مقاصة رسوم الخدمات

�شوف تتم مقا�شة التزام ال�شريك املنتدب ب�شفته يعمل نيابة عن املوؤجرين امل�شرتكني بدفع ر�شوم اخلدمات اإلى مقاول اخلدمة مقابل التزام مقاول اخلدمة 
)الذي يت�شرف ب�شفته امل�شتاأجر( بدفع ر�شم اخلدمة املعادل كدفعة اإيجار تكميلية اإ�شافية مبوجب اتفاقية الإجارة اأو ح�شبما تقت�شي احلالة، كجزء من 

مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر مبوجب اتفاقية الإجارة.

ملخص التدفقات النقدية

ذات  ال�شكوك  ت�شهيالت  وثائق  مبوجب  �شدارة  من  امل�شدر  اإلى  الدفعات  وتدفقات  ال�شكوك،  مبوجب  للم�شدر  الدفع  التزامات  التايل  اجلدول  يلخ�ش 
العالقة، والتي �شي�شتخدمها امل�شدر للوفاء بهذه اللتزامات:

الدفع امل�ستحق من 
امل�سدر

ن�ص ال�سروط اأو 
وثائق ال�سفقة ذات 

العالقة

اأولوية الدفع 
)قبل التنفيذ( 
مبوجب ال�سرط 

4-2 )اأ(

اأولوية الدفع )بعد 
التنفيذ( مبوجب 
ال�سرط 4-2 )هـ(

املدفوعات املعادلة من �سدارة اإلى امل�سدر

الدفعات 1.
ملقدمي 

اخلدمات 
ووكيل 

الدائنني 
ووكالء 
ال�شمان

متفرقات مبوجب وثائق 
ال�سفقة

الوفاء بالدفعات من قبل �شدارة مبوجب التعهد الأولالأول
بتغطية التكاليف.

متنوع مبوجب وفيما اأطراف ثالثة2
يتعلق بوثائق ال�شفقة

تلبي بدفعات من �شدارة مبوجب تعهد التكاليف.الثاينالثاين
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الدفع امل�ستحق من 
امل�سدر

ن�ص ال�سروط اأو 
وثائق ال�سفقة ذات 

العالقة

اأولوية الدفع 
)قبل التنفيذ( 
مبوجب ال�سرط 

4-2 )اأ(

اأولوية الدفع )بعد 
التنفيذ( مبوجب 
ال�سرط 4-2 )هـ(

املدفوعات املعادلة من �سدارة اإلى امل�سدر

مبلغ التوزيع 3.
الدوري

ال�شرط 6 )مبالغ التوزيع 
الدورية(

ا�شتحقاق الثالثالثالث تاريخ  فيها  يقع  التي  الفرتة  تعتمد على 
على  الدال  الزمني  "اجلدول  )اأنظر  الدفعة 
من  املتغري  العن�شر   )1( اإما  اأدناه(،  الدفعات" 
تعوي�شات الت�شليم املتاأخر مبوجب اتفاقية ال�شراء. 
اتفاقية  مبوجب  املقدمة  الإيجار  دفعات   )2(
دفعات  من  املتغري  العن�شر   )3( اأو  الإجارة. 

الإيجار مبوجب اتفاقية الإجارة 1.
مبالغ التوزيع 4.

الدوري 
الثابت

 ال�شرط 6-8 
)ال�شرتداد اجلزئي(

ا�شتحقاق ل ينطبقالرابع تاريخ  فيها  يقع  التي  الفرتة  تعتمد على 
على  الدال  الزمني  اجلدول  )انظر  الدفعة 
التعوي�ض  دفعات   )1( اإما:  اأدناه(،  الدفعات" 
تعوي�شات  من  الثابت  العن�شر  )كونها  الثابتة 
الت�شليم املتاأخر( مبوجب اتفاقية ال�شراء، اأو )2( 
دفعات الإيجار الثابتة )كونها العن�شر الثابت من 

دفعات الإيجار( مبوجب اتفاقية الإجارة2. 
مبالغ التوزيع 5.

املبكر
ال�شرط 8-6 )ال�شرتداد 

اجلزئي(
مبالغ الدفع املبكر امل�شتحقة مبوجب اتفاقية الإجارة ل ينطبقالرابع

اأو اتفاقية ال�شراء.

مبلغ التوزيع 6.
عند الإنهاء

ال�شرط 8-1 )الإنهاء 
املجدول(، 2-8 
)الإنهاء املبكر 

لأ�شباب �شريبية(، 
8-3 )الإنهاء املبكر 

بناًء على خيار 
امل�سدر(، 4-8 

)الإنهاء اإثر واقعة 
تتعلق بالدائنني(، 

اأو 8-5 )الإنهاء اإثر 
حادثة موجبة لالإنهاء( 
وال�شرط 12 )الأحداث 

املوجبة لالإنهاء( 
ح�شبما ينطبق 

ا�شتحقاق الرابعاخلام�ش تاريخ  فيها  يقع  التي  الفرتة  تعتمد على 
على  الدال  الزمني  "اجلدول  )انظر  الدفعة 
اإنهاء �شراء  اأي من: )1( مبلغ  الدفعات" اأدناه(، 
اإنهاء  ال�شراء، )2( مبلغ  اتفاقية  امل�شدر مبوجب 
امل�شتاأجر مبوجب اتفاقية الإجارة، اأو )3( )اإذا مل 
تخرت �شدارة اأن تدفع م�شبقًا كامل قيمة ت�شهيالت 
امل�شبق  الدفع  )اأ(   9-10 للفقرة  وفقًا  ال�شكوك 
الكلية( من   – حادثة اخل�شارة  بالكامل  الإلزامي 
خالل   GCTA ال�شاملة  العامة  الأحكام  اتفاقية 
)60( يومًا من حادثة اخل�شارة الكلية(، العائدات 
عقود  مبوجب  مطالبات  اأي  من  وجدت(  )اإن 
احل�شول  مت  اأخرى  تاأمني  عقود  اأي  )اأو  التاأمني 
عليها مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة( مت ا�شتالمها 
من قبل امل�شدر مبوجب اتفاقية الإجارة اأو اتفاقية 
اإلى جانب مبلغ  وكالة اخلدمة )ح�شبما ينطبق(، 
الدفع  امل�شتحق  احلد  )اإلى  الكلية  اخل�شارة  عجز 
اأو  الإجارة  اتفاقية  مبوجب  �شدارة(  قبل  من 

اتفاقية وكالة اخلدمة )ح�شبما ينطبق( 3. 
مبالغ الدفع 7.

الإ�شافية 
املبكرة 

ال�شرط 8-3 )الإنهاء 
املبكر بناًء على اختيار 

امل�سدر(

الدفعات الإ�شافية املبكرة مبوجب اتفاقية الإجارة اأو الرابعاخلام�ش
اتفاقية ال�شراء.

اإ�شافة من 8.
اأجل تغطية 

ال�سريبة 
مبوجب 

ال�سكوك

يتم الوفاء به بالدفع من قبل �شدارة اإلى امل�شدر ل ينطبقل ينطبقال�شرط 10 )ال�شرائب(
مبوجب وثائق التمويل، اأو اإلى احلد الذي ل يكون 
ح�شاب  يف  فائ�ش  نقدي  مبلغ  امل�شدر  لدى  فيه 
ال�شفقة لدفع املبالغ امل�شتحقة مبوجب اأو اأخفق يف 
المتثال لأي التزام وفقًا لل�شرط 10 )ال�شرائب( 

وفقًا للتعهد بتغطية التكاليف.
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الدفع امل�ستحق من 
امل�سدر

ن�ص ال�سروط اأو 
وثائق ال�سفقة ذات 

العالقة

اأولوية الدفع 
)قبل التنفيذ( 
مبوجب ال�سرط 

4-2 )اأ(

اأولوية الدفع )بعد 
التنفيذ( مبوجب 
ال�سرط 4-2 )هـ(

املدفوعات املعادلة من �سدارة اإلى امل�سدر

مبلغ توزيع 9.
الإنهاء 

الإ�شايف

ال�شرط 7-2 )وقف 
وا�شتئناف ال�شتحقاق(

تاريخ الرابع اخلام�ش فيها  يقع  التي  الزمنية  الفرتة  على  اعتمادًا 
الدال  الزمني  "اجلدول  )اأنظر  الدفعة  ا�شتحقاق 
امل�شتاأجر  اإنهاء  مبلغ   )1( اإما  اأدناه(،  الدفعات"  على 
الإ�شايف مبوجب اتفاقية الإجارة، اأو )2( مبلغ الإنهاء 
اتفاقية  مبوجب  امل�شدر  �شراء  لتفاقية  الإ�شايف 

ال�شراء.

مالحظات:

1.  تتكون كل واحدة من هذه الدفعات الثالث، ودفعة امل�شدر الالحقة ملبلغ التوزيع الدوري من نف�ش العنا�شر الأربعة التالية: )1( نف�ش �شعر �شايبور )حم�شوبًا مبوجب ال�شرط 6-2 )حتديد �شعر �شايبور(( 
)زائد هام�ش ال�شكوك(. )2( ك�شر منتظم لعدد الأيام وهو )العدد الفعلي لالأيام/360(. )3( اإجمايل القيمة ال�شمية القائمة لل�شكوك يف اليوم الأول لفرتة ال�شتحقاق ذات العالقة )اآخذًا يف العتبار 

اأي تخفي�شات واإلغاءات للمبلغ الأ�شا�شي التي قد جرت لغاية ويف ذلك التاريخ(. و)4( مطبقة عل فرتة ا�شتحقاق مدتها �شتة اأ�شهر من )ومبا يف ذلك( تاريخ 15 يونيو اأو 15 دي�شمرب )ح�شبما ينطبق( حتى 
)وبا�شتثناء( تاريخ 15 يونيو اأو 15 دي�شمرب التايل )ح�شبما ينطبق( مع التعديالت املنا�شبة املتعلقة بغري اأيام العمل واأي فرتة دفعة جمدولة تكون مدتها اأقل من �شتة اأ�شهر. اأما فرتات ال�شتحقاق فهي: 

)1( فرتات التاأخري، فيما يتعلق بتعوي�ش الت�شليم املتاأخر. )2( فرتات دفعات الإيجار املقدمة، فيما يتعلق بالإيجار املقدم. )3( فرتات الإيجار، فيما يتعلق بدفعات الإيجار، و)4( فرتة تراكم الإيرادات، 
فيما يتعلق مببالغ التوزيع الدوري. ملزيد من املعلومات انظر التعريفات اخلا�شة بهذه امل�شطلحات يف ق�شم "التعريفات والتف�سريات" من هذه الن�شرة.

2.  كل واحدة من هاتني الدفعتني، ودفعة امل�شدر ملبالغ التوزيع الثابتة مبوجب ال�شرط 8-6 )ال�شرتداد اجلزئي( لهما نف�ش جدول الدفع كما هو مو�شح يف تعريفاتهما الواردة يف ق�شم "التعريفات 
والتف�سريات" من هذه الن�شرة، اأو )يف حالة مبالغ التوزيع الثابتة( يف ال�شرط 8-6 )ال�شرتداد اجلزئي( مع )1( نف�ش تواريخ الدفع )اإل اأن مبالغ التوزيع الثابتة املدفوعة من امل�شدر يف يوم العمل الذي 

يلي ا�شتالم دفعات التعوي�ش الثابتة املقابلة لذلك اأو دفعات الإيجار الثابتة من قبل امل�شدر من �شدارة( و)2( نف�ش مبالغ ال�شداد الثابتة.

3.  كل واحدة من هذه املبالغ الثالثة ح�شبما هو معرف يف اتفاقية ال�شراء واتفاقية الإجارة )وكل منها ح�شبما ورد يف التعريفات الواردة يف ق�شم "التعريفات والتف�سريات " يف هذه الن�شرة، يق�شد منها 
اأن تكون كافية لتلبية مبالغ توزيع الإنهاء ذات العالقة امل�شتحقة من امل�شدر مبوجب ال�شكوك، مع اأي مبالغ اأخرى م�شتحقة مبوجب اأولوية الدفعات لدى امل�شدر ح�شبما ورد يف ال�شرط 4-2 )ا�شتخدام 

عائدات اأ�شول ال�شكوك(.

الجدول الزمني المبدئي التمهيدي للدفعات

يلخ�ش اجلدول التايل تواريخ الدفعات الرئي�شية التي ي�شتلم امل�شدر فيها الدفعات من �شدارة مبوجب وثائق ت�شهيالت ال�شكوك ذات العالقة، ويبني تواريخ 
الدفع املقابلة ومبالغ الدفع من امل�شدر مبوجب ال�شكوك:

تاريخ الدفع مبوجب 
اتفاقية الإجارة اأو 
اتفاقية ال�سراء اأو 

اتفاقية وكالة اخلدمة 
)ح�سبما ينطبق( 

الدفع اإلى امل�سدر من قبل 
�سدارة 

تاريخ الدفع مبوجب 
ال�سروط 

الدفع من قبل امل�سدر

الدفعات الدورية

تاريخ دفعة الإيجار املقدمة 1.
الأولى.

دفعة الإيجار املقدمة مبوجب 
اتفاقية الإجارة واأي مبلغ دفعة 
مبكرة مبوجب اتفاقية ال�شراء، 

اإذا كان ينطبق، واأي مبالغ اأخرى 
م�شتحقة .

مبلغ التوزيع الدوري واأي مبالغ توزيع مبكراإذا كان تاريخ التوزيع الدوري1.
ينطبق.

كل تاريخ دفعة اإيجار مقدمة 2.
)لغاية ومبا يف ذلك تاريخ 

بدء الإيجار(.

دفعة الإيجار املقدمة مبوجب 
اتفاقية الإجارة واأي مبلغ دفعة 
مبكرة مبوجب اتفاقية ال�شراء، 

اإذا كان ينطبق، واأي مبالغ اأخرى 
م�شتحقة .

مبلغ التوزيع الدوري واأي مبالغ توزيع مبكر اإذا كان تاريخ التوزيع الدوري.
ينطبق.

دفعة الإيجار واأي مبلغ دفعة مبكرة تاريخ دفعة الإيجار الأولى.3.
مبوجب اتفاقية الإجارة، اإذا كان 

ينطبق واأي مبالغ اأخرى م�شتحقة.

مبلغ التوزيع الدوري، مبالغ التوزيع الثابت واأي مبالغ تاريخ التوزيع الدوري1.
توزيع مبكر اإذا كان ينطبق.

دفعة الإيجار واأي مبلغ دفعة مبكرة كل تاريخ دفعة اإيجار.4.
مبوجب اتفاقية الإجارة ، اإذا كان 
ينطبق واأي مبالغ اأخرى م�شتحقة.

مبلغ التوزيع الدوري، مبالغ التوزيع الثابت واأي مبالغ تاريخ التوزيع الدوري1.
توزيع مبكر اإذا كان ينطبق.
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تاريخ الدفع مبوجب 
اتفاقية الإجارة اأو 
اتفاقية ال�سراء اأو 

اتفاقية وكالة اخلدمة 
)ح�سبما ينطبق( 

الدفع اإلى امل�سدر من قبل 
�سدارة 

تاريخ الدفع مبوجب 
ال�سروط 

الدفع من قبل امل�سدر

تاريخ دفعة فرتة التاأخري 5.
الأولى2 .

تعوي�شات التاأخري يف الت�شليم واأي 
مبلغ دفعة مبكرة مبوجب اتفاقية 

ال�شراء، اإذا كان ينطبق واأي مبالغ 
اأخرى م�شتحقة .

مبلغ التوزيع الدوري، مبالغ التوزيع الثابت واأي مبالغ تاريخ التوزيع الدوري1.
توزيع مبكر اإذا كان ينطبق.

كل تاريخ دفعة عن فرتة 6.
التاأخري2 .

تعوي�شات التاأخري يف الت�شليم واأي 
مبلغ دفعة مبكرة مبوجب اتفاقية 

ال�شراء، اإذا كان ينطبق واأي مبالغ 
اأخرى م�شتحقة .

مبلغ التوزيع الدوري، مبالغ التوزيع الثابت واأي مبالغ تاريخ التوزيع الدوري1.
توزيع مبكر اإذا كان ينطبق.

دفعات الإنهاء

تاريخ الإنهاء مبوجب اتفاقية 7.
ال�شراء)3(.

مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر زائد اأي 
مبلغ اإ�شايف خا�ش باإنهاء �شراء 

امل�شدر ي�شبح م�شتحقًا.

تاريخ ا�شرتداد 
ال�شكوك مبوجب 

ال�شروط 8-2 )الإنهاء 
املبكر لأ�شباب 

�شريبية(، 3-8 
)الإنهاء املبكر بناء 

على اختيار املُ�شدر(، 
8-4 )الإنهاء 

اإثر واقعة تتعلق 
بالدائنني(، اأو 5-8 

)الإنهاء اإثر واقعة 
موجبة لالإنهاء(، و 

12 )الأحداث املوجبة 
لالإنهاء( )ح�شبما 

ينطبق(.

مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق )زائد اأي مبلغ دفعة 
مبكرة اإ�شافية )اإذا كانت م�شتحقة مبوجب ال�شرط 

8-3 )الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�شدر(((.

تاريخ الإنهاء مبوجب اتفاقية 8.
الإجارة)4(.

مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر زائد اأي مبلغ 
اإ�شايف لإنهاء امل�شتاأجر .

تاريخ ا�شرتداد 
ال�شكوك مبوجب 

ال�شرط 8-2)الإنهاء 
املبكر لأ�شباب 

�شريبية(، 3-8 
)الإنهاء املبكر بناء 

على اختيار املُ�شدر(، 
8-4 )الإنهاء 

بعد واقعة تتعلق 
بالدائنني( )با�شتثناء 

ما كان يتعلق باحلالت 
املذكورة يف البند 
9 اأدناه(، اأو 5-8 

)الإنهاء بعد واقعة 
موجبة لالإنهاء(، و12 

)الأحداث املوجبة 
لالإنهاء( )ح�شبما 

ينطبق(.

مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق )زائد اأي مبلغ دفعة 
مبكرة اإ�شافية )اإذا كانت م�شتحقة مبوجب ال�شرط 

8-3)اأ( )الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�شدر((.
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تاريخ الدفع مبوجب 
اتفاقية الإجارة اأو 
اتفاقية ال�سراء اأو 

اتفاقية وكالة اخلدمة 
)ح�سبما ينطبق( 

الدفع اإلى امل�سدر من قبل 
�سدارة 

تاريخ الدفع مبوجب 
ال�سروط 

الدفع من قبل امل�سدر

خـــالل فـــرتة ل تــزيــد عن 9.
يــومــًا مــن وقــوع حادثة   60
خــ�ــشــارة كــلــيــة، عــنــدمــا مل 
تــدفــع  اأن  ـــدارة  �ـــش تــخــرت 
ت�شهيالت  قــيــمــة  مــ�ــشــبــقــًا 
وفقًا  بالكامل  ال�شكوك 
)الدفع  )اأ(   9-10 للفقرة 
– حادثة  الإلزامي  امل�شبق 
ــة( من  ــي ــل ــك اخلـــ�ـــشـــارة ال
العامة  الأحــكــام  اتفاقية 

ال�شاملة. 

عقود  من  وجدت(  )اإن  عائدات 
التاأمني التي تنطبق )اأو اأي عقود 
عليها  احل�شول  مت  اأخرى  تاأمني 
اخلدمة(  وكالة  لتفاقية  وفقًا 
الكلية  اخل�شارة  عجز  مبلغ  زائد 

)اإن وجد( 5.

تاريخ ا�شرتداد ال�شكوك 
مبوجب ال�شرط 4-8 

)الإنهاء بعد واقعة تتعلق 
بالدائنني(.

مبلغ التوزيع عند الإنهاء الذي ينطبق5.

مالحظات:

1. تقع تواريخ التوزيع الدوري يف اليوم التايل للعمل باململكة بعد تاريخ الدفعة املقبلة مبوجب اتفاقية الإجارة واتفاقية ال�شراء.

2.  تقع تواريخ الدفع الدوري املتاأخر فقط اإذا كان تاريخ بدء الإيجار ل يقع اأو ُيعترب اأنه ل يقع وفقا لتفاقية ال�شراء يف اأو قبل تاريخ الكتمال امل�شتهدف. اإذا اأ�شبح تعوي�ش الت�شليم املتاأخر م�شتحقًا، فاإنه 
بالتايل ما دام هذا هو احلال، لن يتم �شداد اأي من دفعات الإيجار املقدمة )با�شتثناء املبالغ امل�شتحقة ولكن غري املدفوعة( ول دفعات الإيجار مبوجب اتفاقية الإجارة، وبدل من ذلك يتم دفع مبالغ تعادل 

ذلك كتعوي�ش عن الت�شليم املتاأخر. 

3.  ينطبق هذا فقط قبل تاريخ بدء الإيجار .

4.  اإذا وقع الإنهاء يف اأو بعد تاريخ بدء الإيجار، عندها تكون دفعة الإنهاء املنطبقة هي مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر )با�شتثناء ما يتعلق باملالحظة 5 اأدناه(.

5.  يف حال وقوع حادثة خ�شارة كلية، ومل تخرت �شدارة وفقًا للبند 10-9 )اأ( الدفعات امل�شبقة الإلزامية- حادثة اخل�شارة الكلية من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة GCTA اإجراء الدفع امل�شبق كاماًل لقيمة 
ت�شهيالت ال�شكوك، فاإن دفعة الإنهاء املنطبقة عندئذ تكون جمموع ما يلي: )1( العائدات )اإن وجدت( من اأي مطالبة مبوجب عقود التاأمني )اأو اأي عقود تاأمني اأخرى مت احل�شول عليها وفقًا لتفاقية 

وكالة اخلدمة( ومت ا�شتالمها من قبل امل�شدر و)2( اإجمايل مبلغ عجز اخل�شارة الكلية )يف حالة الفقرة )2( م�شتحقة الدفع اإما مبوجب: )خ( اتفاقية الإجارة )اإذا كانت حادثة اخل�شارة الكلية ناجمة 
عن اإهمال اأو تق�شري امل�شتاأجر اأو اأن يكون امل�شتاأجر قد اأخل يف اأدائه للتزاماته يف اتفاقية الإجارة( اأو )ذ( اتفاقية وكالة اخلدمة )اإذا كان مقاول اخلدمات قد اأخل يف تاأدية التزاماته مبوجب البند 4 

من اتفاقية وكالة اخلدمة فيما يتعلق باحل�شول واحلفاظ على عقود تاأمني معينة تتعلق باأ�شول الإجارة(. 
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اللجان االستشارية الشرعية والتصريحات 

يتعني على حملة ال�شكوك املحتملني عدم العتماد على الت�شريحات الواردة اأدناه لتقرير ما اإذا كان من املالئم لهم اتخاذ قرار بال�شتثمار يتعلق بال�شكوك، 
ويجب عليهم ا�شت�شارة م�شت�شاريهم ال�شرعيني اخلا�شني لتحديد ما اإذا كانت ال�شفقة املقرتحة واملو�شوفة يف هذه الت�شريحات متوافقة مع مبادئ ال�شريعة 

من عدمه.

تصريح اللجنة الشرعية المشتركة لشركة اإلنماء لالستثمار وشركة البالد لالستثمار

تقوم �شركة الإمناء لال�شتثمار عند الطلب بتوزيع ن�شخ على حملة ال�شكوك املحتملني من الت�شريح ال�شادر عن اللجنة ال�شرعية امل�شرتكة ل�شركة الإمناء 
لال�شتثمار و�شركة البالد لال�شتثمار املتعلقة بال�شكوك مبا يوؤكد من وجهة نظرها اأن الإ�شدار املقرتح لل�شكوك والهيكل والآليات ذات العالقة املو�شوفة يف 

بع�ش وثائق �شفقة ال�شكوك متوافقة مع مبادئ ال�شريعة.

لمحة عامة عن اللجنة الشرعية المشتركة لشركة اإلنماء لالستثمار وشركة البالد لالستثمار

املقرتح  بالإ�شدار  ال�شلة  ال�شفقات ذات  لغر�ش  البالد لال�شتثمار هي جلنة م�شتقلة م�شّكلة  و�شركة  الإمناء لال�شتثمار  ل�شركة  امل�شرتكة  ال�شرعية  اللجنة 
لل�شكوك، وتتاألف الهيئة من ع�شو واحد من اللجنة ال�شرعية ب�شركة الإمناء لال�شتثمار وع�شوين من اللجنة ال�شرعية ب�شركة البالد لال�شتثمار.

أعضاء اللجنة الشرعية المشتركة لشركة اإلنماء لالستثمار وشركة البالد لالستثمار

الدكتور سليمان بن تركي التركي )عضو(

الرتكي  الدكتور  ويحمل  الإ�شالمية.  �شعود  بن  الإمام حممد  بجامعة  للق�شاء  العايل  املعهد  التدري�ش يف  هيئة  هو ع�شو  الرتكي  تركي  بن  �شليمان  الدكتور 
وي�شعى  املتحدة،  اململكة  اإي�شيك�ش يف  الدويل من جامعة  التجاري  القانون  املاج�شتري يف  الإ�شالمي كما يحمل درجة  الفقه  والدكتوراه يف  املاج�شتري  درجة 
امل�شرفية  يف  وتطبيقاته  الآجل  "بيع  با�شم  من�شور  كتاب  موؤلف  هو  الرتكي  والدكتور  لندن.  جامعة  من  القانون  يف  الدكتوراه  درجة  على  للح�شول  حاليا 
الإ�شالمية". وقد �شارك يف العديد من الندوات واملوؤمترات الإ�شالمية مثل منظمة املحا�شبة والتدقيق للموؤمتر ال�شنوي للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية وندوة 

الربكة لالقت�شاديات الإ�شالمية.

الشيخ الدكتور يوسف بن عبد اهلل الشبيلي )عضو(

ال�شيخ الدكتور يو�شف بن عبداهلل ال�شبيلي هو اأ�شتاذ م�شاعد يف جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية واملعهد العايل للق�شاء ق�شم الفقه املقارن. يعمل 
الدكتور ال�شبيلي حاليًا م�شت�شارًا للعديد من املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية. 

الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي )عضو(

ال�شيخ الدكتور حممد بن �شعود الع�شيمي هو اأ�شتاذ م�شارك يف جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية، كلية ال�شريعة، ق�شم الإدارة والقت�شاد. ويعمل 
ال�شيخ الع�شيمي حاليًا م�شت�شارًا للعديد من املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية. 

تصريح المستشار الشرعي لدى دويتشه بنك

عند الطلب تقوم �شركة دويت�شه العربية ال�شعودية لالأوراق املالية بتوزيع ن�شخ من الت�شريح ال�شادر عن امل�شت�شار ال�شرعي على حملة ال�شكوك املحتملني 
املتعلقة بال�شكوك مبا يوؤكد من وجهة نظرها اأن الإ�شدار املقرتح لل�شكوك والهيكل والآليات ذات العالقة املو�شحة يف بع�ش وثائق �شفقة ال�شكوك متوافقة 

مع مبادئ ال�شريعة.

لمحة عن المستشار الشرعي لدى دويتشه بنك

امل�شت�شار ال�شرعي لدى دويت�شه بنك هو م�شت�شار م�شتقل معني من قبل �شركة دويت�شه العربية ال�شعودية لالأوراق املالية املحدودة يف اململكة العربية ال�شعودية، 
اإذ يقوم امل�شت�شار بانتظام مبراجعة وتقييم ال�شفقات املربمة من قبل �شركة دويت�شه العربية ال�شعودية لالأوراق املالية املحدودة يف اململكة العربية ال�شعودية 

اأو ال�شركات التابعة لها اأو عمالئها للتاأكد من توافقها التام مع ال�شريعة الإ�شالمية.
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معلومات عن المستشار الشرعي لدى دويتشه بنك

الدكتور حسين حامد حسن

نال الدكتور ح�شني حامد ح�شن درجة الدكتوراه من كلية ال�شريعة يف جامعة الأزهر بالقاهرة يف م�شر يف عام 1965م. كما يحمل �شهادتني يف القانون من 
املعهد الدويل للقانون املقارن من جامعة نيويورك و�شهادتني يف القانون والقت�شاد من جامعة القاهرة. وقد عمل اأ�شتاذًا م�شاعدًا واأ�شتاذًا م�شاركًا واأ�شتاذًا 

لل�شريعة يف كلية القانون والقت�شاد بجامعة القاهرة يف الفرتة من 1960م – 2002م.

ي�شغل الدكتور ح�شن يف الوقت احلا�شر رئا�شة وع�شوية جمال�ش اإ�شرافية �شرعية يف اأكرث من ع�شرين موؤ�ش�شة مالية اإ�شالمية حول العامل مبا يف ذلك بنك 
الإمارات الإ�شالمي وبنك دبي الإ�شالمي وبنك ال�شارقة الأهلي والبنك الإ�شالمي للتنمية، و�شركة دبي الإ�شالمية للتاأمني واإعادة التاأمني )اأمان(، ومتويل، 

واأمالك، ومركز اإدارة ال�شيولة، وهيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية.

كما قام الدكتور ح�شن بتاأليف 21 كتابا يف القانون الإ�شالمي والتمويل والقت�شاد الإ�شالمي والدرا�شات الجتماعية والآداب اإ�شافة اإلى اأكرث من 400 مقال 
بحثي يف هذه املوا�شيع.

الفتاوى الشرعية التفصيلية الصادرة عن اللجنة الشرعية بشركة الرياض المالية 

�شوف توزع على حملة ال�شكوك املحتملني بناء على طلب موجه اإلى �شركة الريا�ش املالية، ن�شخ من الفتاوى ال�شرعية ال�شادرة من اللجنة ال�شرعية ب�شركة 
الريا�ش املالية فيما يتعلق بال�شكوك، والتي توؤكد اأن الإ�شدار املعرو�ش لل�شكوك والهيكلية ذات العالقة والآلية املو�شوفة يف م�شتندات ووثائق ال�شكوك، هي 

يف راأي اللجنة ال�شرعية مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية ومبادئها.

نبذة عن اللجنة الشرعية بشركة الرياض المالية

قام جمل�ش الإدارة ل�شركة الريا�ش املالية بتعيني اللجنة ال�شرعية يف العام 2008م، وهي جلنة م�شتقلة تقدم التوجيه والإر�شاد ل�شركة الريا�ش املالية وتعقد 
اجتماعات دورية منتظمة للمراجعة والتقييم من اأجل �شمان اللتزام التام باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية ومبادئها. 

أعضاء اللجنة الشرعية في شركة الرياض المالية

الشيخ عبد اهلل بن سليمان المنيع

ال�شيخ عبد اهلل، وهو م�شت�شار وع�شو يف الديوان امللكي يف اململكة وهو ع�شو يف هيئة الق�شاء الأعلى التابعة للديوان امللكي منذ تاأ�شي�شها يف العام 1391هـ. وقد 
مت تعيينه نائًبا للرئي�ش العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد يف العام 1396هـ. وهو ع�شو يف جممع الفقه الإ�شالمي مبنظمة املوؤمتر الإ�شالمي، 

وكان �شابًقا نائًبا لرئي�ش حماكم مكة املكرمة، وقا�ٍش �شابق مبحكمة التمييز مبكة املكرمة. 

ا ع�شو يف العديد من املجال�ش والهيئات ال�شرعية ومنها  ي�شغل ال�شيخ عبد اهلل ع�شوية جلان الرقابة ال�شرعية يف عدد من امل�شارف ال�شعودية. وهو اأي�شً
هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية، ومقرها البحرين. كما اأ�شرف على عدد من ر�شالت الدكتوراه و�شارك يف مناق�شة عدد من ر�شائل 

املاج�شتري والدكتوراه، وجمع عدًدا من الأحكام ال�شرعية )الآراء التف�شريية( وكتب عدًدا من املوؤلفات يف التمويل الإ�شالمي.

الشيخ الدكتور عبد اهلل بن محمد المطلق

ال�شيخ عبد اهلل ع�شو يف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ح�شل ال�شيخ عبد اهلل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام حممد بن �شعود بالريا�ش 
يف العام 1404هـ، وكان �شابًقا رئي�ًشا لق�شم الفقه املقارن باجلامعة. ي�شغل ال�شيخ عبد اهلل ع�شوية جلان الرقابة ال�شرعية يف عدد من امل�شارف ال�شعودية. 
اأ�شرف ال�شيخ عبد اهلل على عدد من ر�شالت الدكتوراه و�شارك يف مناق�شة عدد من ر�شائل املاج�شتري والدكتوراه، وجمع عدًدا من الأحكام ال�شرعية )الآراء 

التف�شريية( وكتب عدًدا من املوؤلفات يف جمال التمويل الإ�شالمي.

الشيخ الدكتور محمد أحمد القري بن عيد

ال�شيخ القري اأ�شتاذ القت�شاد الإ�شالمي بجامعة امللك عبد العزيز بجدة، واملدير ال�شابق ملركز اأبحاث القت�شاد الإ�شالمي يف نف�ش اجلامعة.

الفقه  اأكادميية  وهو خبري يف  2004م.  للعام  الإ�شالمية  واملالية  امل�شرفية  العلوم  للتنمية يف  الإ�شالمي  للبنك  العلمية  اجلائزة  على  القري حا�شل  ال�شيخ 
الإ�شالمي التابعة ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي وجممع الفقه الإ�شالمي التابع لرابطة العامل الإ�شالمي.
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ال�شيخ القري ع�شو يف هيئات حترير عدد من املن�شورات الأكادميية يف جمال اخلدمات املالية الإ�شالمية والفقه، منها املجالت التي ت�شدر عن جممع الفقه 
الإ�شالمي يف  الدولية لالقت�شاد  بالرابطة  الإ�شالمي  والقت�شاد  للتنمية،  الإ�شالمي  بالبنك  الإ�شالمية  والدرا�شات القت�شادية  الإ�شالمي،  العامل  برابطة 
لندن، واملجل�ش ال�شت�شاري ل�شل�شلة هارفارد يف ال�شريعة الإ�شالمية. ي�شغل ال�شيخ القري ع�شوية العديد من هيئات الفتوى والرقابة ال�شرعية يف العديد من 
ا من املتحدثني الدائمني يف املوؤمترات التي  البنوك واملوؤ�ش�شات املالية. األف عدة كتب ومقالت حول التمويل الإ�شالمي باللغتني العربية والإجنليزية. وهو اأي�شً

تعقد حول العامل، وعمل �شابًقا اأ�شتاًذا زائًرا بجامعة هارفارد يف العام 1995م. ويحمل ال�شيخ القري درجة الدكتوراة يف الإقت�شاد من جامعة كاليفورنيا.
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عوامل المخاطرة

يجب على حملة ال�شكوك املحتملني، قبل اتخاذ قرار ال�شتثمار، درا�شة عوامل املخاطرة املبينة اأدناه بعناية )والتي ميكن لأي منها اأن يوؤثر �شلبيًا وب�شورة 
ملمو�شة على اأعمال املُ�شدر و�شدارة ونتائج اأعمالهم وو�شعهم املايل(، بالإ�شافة اإلى جميع املعلومات الأخرى الواردة يف ن�شرة الإ�شدار هذه اآخذين بعني 
اإذ قد تكون هنالك خماطر و�شكوك  العوامل املمكنة.  اأدناه ل ت�شمل جميع  العوامل املذكورة  باأن  واأهدافهم ال�شتثمارية اخلا�شة. علمًا  العتبار ظروفهم 
اإ�شافية غري معلومة للُم�شدر يف تاريخ �شدور ن�شرة الإ�شدار هذه، اأو مل يعتربها امل�شدر جوهرية يف الوقت احلايل، والتي ميكن اأن ت�شبح جوهرية وتوؤثر 
�شلبًا على اأعماله، ونتائج عملياته، وو�شعه املايل و/اأو تلك اخلا�شة ب�شدارة. وبالتايل يتعني على حملة ال�شكوك املحتملني اإجراء تقييم م�شتقل خا�ش بهم 

للمخاطر املتعلقة ب�شراء ال�شكوك والبيئة القت�شادية والتنظيمية التي يعمل فيها املُ�شدر اأو �شدارة.

تت�شمن ن�شرة الإ�شدار هذه عبارات واألفاظًا ت�شري اإلى، اأو تعرّب عن توّقعات وتطّلعات م�شتقبلية ميكن اأن تنطوي على خماطر و�شكوك. اإذ قد تختلف النتائج 
الفعلية لكل من �شدارة واملُ�شدر ب�شكل ملمو�ش عن تلك التي ت�شفها مثل هذه العبارات نتيجة لعوامل خمتلفة، مبا يف ذلك تلك املخاطر التي تواجهها �شدارة 
وامل�شدر التي �شيتم تناولها يف هذا الق�شم، ويف اأق�شام اأخرى من ن�شرة الإ�شدار هذه. وللمزيد من املعلومات وينبغي على حملة ال�شكوك املحتملني قراءة 

ق�سم "بيانات التوقعات امل�شتقبلية" يف ن�شرة الإ�شدار هذه.

)اأ( املخاطر املتعلقة باأعمال �سدارة وامل�سدر وامل�سروع

ليس لدى صدارة تاريخ تشغيلي، وأصولها الوحيدة هي مصالحها في المشروع:

حيث اأن امل�شروع هو قيد الإن�شاء حاليًا، و�شدارة �شركة جديدة قد تاأ�ش�شت حديثا، وبالتايل لي�ش لديها تاريخ ت�شغيلي وتعتمد على خربة اجلهات الراعية 
ليقدموا لها، من بني اأ�شياء اأخرى، التدريب واخلربة لت�شغيل جممع �شدارة. بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن اأ�شول �شدارة الوحيدة هي م�شاحلها يف امل�شروع، 
والتي ت�شمل )عند تنفيذه( جممع �شدارة والأ�شول املتعلقة به، واإيرادات الت�شغيل املتحققة منه، ووثائق التمويل، ووثائق امل�شروع الأخرى التي هي طرف فيها، 
وح�شابات امل�شروع، وغريها من الأ�شول والتفاقيات ذات ال�شلة بت�شغيل امل�شروع. لن تتلقى �شدارة اأي اإيرادات ملمو�شة اإلى حني بداية اإنتاجها ملنتجاتها 

وبدء بيع املنتجات لعمالئها. 

اإيرادات الت�شغيل ل�شدارة، امل�شدر  وعقب انتهاء �شمانات الكتمال يف تاريخ اكتمال امل�شروع، �شوف تكون هذه الأ�شول، مبا يف ذلك املبالغ امل�شتلمة من 
الوحيد لالأموال املتاحة ل�شدارة للوفاء بالتزاماتها وت�شديد الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها لي�شدد 
جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك. ل ميكن تقدمي تاأكيدات باأن اأيًا من الإيرادات الت�شغيلية الناجتة عن امل�شروع �شوف تكون 
كافية خلدمة هذه املدفوعات، اأو اأنه يف حالة وقوع حادثة تق�شري، اأن اأ�شول �شدارة هذه �شوف توّلد ما يكفي من الأموال لتمكينها من تقدمي هذه الدفعات. 

لن يتم بيع المنتجات )أو، على األقل، أغلبيتها العظمى( بواسطة صدارة بموجب عقود "دفع أو شراء": 

�شتقوم �شدارة بت�شويق املنتجات مبا�شرة للعمالء داخل اململكة ويف منطقة معينة يف ال�شرق الأو�شط. و�شيتم ت�شليم ما تبقى من املنتجات )التي من املتوقع 
اأن ت�شكل غالبية الإنتاج( من قبل �شدارة اإلى امل�شوق، الذي يتعني عليه نقلها وت�شويقها وبيعها للعمالء خارج اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�شط. ول يقوم امل�شوق 
بال�شراء والدفع ل�شدارة مقابل املنتجات، واإمنا، مع بع�ش ال�شتثناءات، يقوم امل�شوق بت�شليم �شدارة العائدات املتحققة من مبيعات للعمالء. وحيث اأن: )اأ( 
هذه املنتجات لن يتم بيعها من قبل �شدارة اإلى امل�شوق اأو العمالء مبوجب عقود "دفع اأو �شراء" التي تتطلب اأن يتم ال�شداد ل�شدارة مقابل املنتجات �شواء مت 
اأو مل يتم قبولها فعليا. )ب( اأي اإخفاق ملمو�ش من قبل امل�شوق يف الوفاء بالتزاماته جتاه �شدارة، اأو اإنهاء اإحدى اتفاقيات داو لت�شويق ونقل املنتجات ، ميكن 
اأن يوؤدي اإلى نق�ش جوهري يف اإيرادات الت�شغيل ل�شدارة، واأن لدى �شدارة و�شائل جرب �شرر حمدودة متاحة لها �شد امل�شوق يف مثل هذه الظروف )والتي 
قد ل تعو�ش بالكامل عن النق�ش يف الإيرادات(. و)ج( اتفاقية داو لت�شويق ونقل املنتجات لي�ش لها فرتات اإنتهاء حمددة ت�شتطيع بعدها �شدارة اأن ت�شتبدل 
امل�شوق )اأو اأي م�شوق تعينه �شركة اأرامكو ال�شعودية، يف حال اختارت بدء الت�شويق بن�شبة 50% من خم�ش�ش املنتجات للم�شوق، كما هو مو�شح يف اأماكن اأخرى 
من هذه الن�شرة(، فاإن اأي انتهاكات من قبل امل�شوق للتزاماته ميكن اأن ينق�ش من الأموال املتاحة ل�شدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي دفعات اإلى املُ�شدر 
مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها لي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد عليه مبوجب ال�شكوك. ل ميكن اأن يكون 

هناك اأي �شمان باأن �شدارة �شتكون قادرة على ا�شتبدال امل�شوق بطريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت املنا�شب.

تعتمد صدارة على توريد اللقيم والوقود في أوقات محددة بموجب اتفاقيات توريد اللقيم: 

تعتمد �شدارة فقط على اأرامكو ال�شعودية لإمدادها يف الأوقات املحددة بالكميات التي حتتاجها من اللقيم والوقود والتي تلتزم اأرامكو ال�شعودية بتوريدها 
للتغيريات يف  اللقيم يخ�شع  بت�شليم  ال�شعودية  اأرامكو  التزام  فاإن  اللقيم،  توريد  اتفاقية  اأحكام  اأنه مبوجب  اللقيم. غري  توريد  اتفاقيات  ل�شدارة مبوجب 
الأنظمة املنطبقة و�شيا�شات الإنتاج ذات العالقة يف اململكة العربية ال�شعودية )ويف حالة لقيم الإيثان، على مدى توفره داخل اململكة(. على �شبيل املثال، 
اإذا مل يخ�ش�ش ل�شدارة الكمية ذات العالقة من وزارة البرتول  اأو غاز املبيعات ل�شدارة،  قد يكون لأرامكو ال�شعودية قدرة حمدودة لتوريد غاز اليثني 
والرثوة املعدنية يف ال�شعودية اأو قد مت اإلغاء اأو تخفي�ش تلك احل�شة من قبل الوزارة قبل انتهاء مدة اتفاقيات توريد اللقيم ذات ال�شلة )لقد مت انتهاء تاريخ 
خطاب التخ�شي�ش احلايل كما اأن �شدارة قد دخلت حاليًا يف حمادثات من اأجل جتديد خطاب التخ�شي�ش. عالوة على ذلك، فاإنه يتم اإعفاء �شركة اأرامكو 
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ال�شعودية من التزامها بتوفري الإمدادات عند وقوع حدث خارج عن نطاق �شيطرتها املعقولة دون اأن تخ�شع ل�شرط دفع تعوي�شات نقدية اأو غري ذلك من 
و�شائل اجلرب. بالإ�شافة اإلى ذلك، فقد تعرت�ش عمليات ت�شليم اللقيم اخلام من قبل اأرامكو ال�شعودية عدد من املعوقات، مثل �شعوبات الإنتاج اأو �شعوبات 

ت�شغيلية يف �شبكة التوزيع، اأو حوادث �شناعية، اأو ف�شل املعدات.

العملية   واملخففات  ال�شرر  و�شائل جرب  فاإن  اللقيم اخلام،  توريد  اتفاقات  بذلك يف  اللقيم اخلام خملة  اأو  الوقود  توريد  ال�شعودية يف  اأرامكو  اأخفقت  اإذا 
لدى �شدارة تعترب حمدودة. وفيما يتعلق باتفاقية توريد لقيم النافتا، واتفاقية توريد لقيم التولوين، واتفاقية توريد لقيم البنزين، يكون ل�شدارة احلق يف 
احل�شول على تعوي�ش حمدود )مبا يف ذلك يف حالة عدم توريد �شركة اأرامكو ال�شعودية نوعيات معينة من لقيم النافتا للتعوي�ش عن اإخفاقات معينة يف توريد 
لقيم الإيثان(، ولكن يخ�شع ذلك ل�شروط وحتفظات خمتلفة، ومن غري املرجح يف اأي من احلالت اأن يخفف ب�شكل كامل من اخل�شائر التي ميكن اأن تتكبدها 
�شدارة. عالوة على ذلك، فيما يتعلق بالف�شل يف توريد الكميات الكاملة املتعاقد عليها من لقيم الإيثان، اأو غاز املبيعات اأو زيت الوقود )لأ�شباب اأخرى غري ما 
يتعلق بحدوث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد اللقيم ذات ال�شلة وظروف اإعفاء اأخرى(، فاإن و�شيلة اجلرب الوحيدة الأ�شا�شية ل�شدارة هي حقها يف اإنهاء 
اتفاقية توريد اللقيم ذات ال�شلة، والتي تطبق على اأي حال فقط يف احلالت الق�شوى من عدم التوريد، وهذه الأنواع من الوقود واللقيم اخلام قد يكون من 

ال�شعب اأو امل�شتحيل احل�شول عليها من غري �شركة اأرامكو ال�شعودية. 

يف حال غياب التوريد من قبل املوردين )مبن فيهم اأرامكو ال�شعودية(، فقد يتوجب على �شدارة دفع املزيد من الأموال للح�شول على بع�ش متطلباتها من 
اللقيم اخلام والوقود كما هو م�شار اإليه اأعاله )ويف بع�ش احلالت فقد يكون من امل�شتحيل من الناحية العملية اإيجاد م�شدر بديل للتوريد( مما قد يوؤثر �شلبًا 
على و�شع �شدارة املايل ونتائج عملياتها، وبالتايل يحد من قدرتها على توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات الى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة 

ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك.

الإيثان هو نوع من اللقيم اخلام الرئي�شي وله اأهمية رئي�شية يف الأداء القت�شادي للم�شروع. هناك ت�شديد على التوازن بني العر�ش/الطلب يف اململكة، على 
الإثيلني امل�شتقبلية، و )ب(  الإيثان يف امل�شتقبل بوا�شطة حمطات  2015م وذلك اعتمادا على )اأ( ا�شتهالك  الرغم من احتمال تخفيف ذلك بحلول عام 
اإنتاج الإيثان يف امل�شتقبل الذي �شيعتمد على اإنتاج الغاز الطبيعي، وحمتوى الإيثان من الغاز، وبناء مرافق ا�شتخال�ش الإيثان اجلديدة يف الوقت املنا�شب. 
و�شيعتمد تاأثري اأي نق�ش يف الإيثان على حجم العجز. و�شمن احلد الذي ت�شتطيع فيه �شدارة معاجلة النافتا الإ�شايف، تكون اأرامكو ال�شعودية ملزمة تعاقديا 
بتوفري ما يكفي من النافتا لل�شماح باإنتاج اأوليفينات يعادل ما كان ممكنا من النق�ش يف غاز الإيثان )اأي 1.75 طن من النافتا مقابل كل طن واحد من 
غاز الإيثان الذي مل يتم توريده(. وحيث اأن قدرة �شدارة على معاجلة النافتا حمدودة، فاإنه يف حالة النق�ش الكبري يف لقيم الإيثان، فاإن �شدارة لن تكون 
قادرة على احلفاظ على اإنتاجها من الأوليفينات. يف كلتا احلالتني، يكون اإنتاج �شدارة من الثيلني وم�شتقات الثيلني اأقل، على الرغم من اأن اإنتاجها من 
مادة الربوبيلني، واخلام C4 و)Pygas( قد يكون اأعلى. ويف احلالت التي حتد فيها قدرة �شدارة على معاجلة النافتا من قدرتها على تعوي�ش اخل�شائر 
يف لقيم الإيثان، �شت�شتحق �شدارة تعوي�شا ماليا حمدودا من �شركة اأرامكو ال�شعودية. ولن يكون التعوي�ش يف اأي من احلالتني كافيا لتعوي�ش كل اخل�شائر 
القت�شادية الناجمة عن النق�ش يف لقيم الإيثان، مما قد يكون له تاأثري �شلبي ملمو�ش على و�شع �شدارة املايل ونتائج عملياتها، وبالتايل يحد من قدرتها على 
توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها نحو تقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ 

امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك.

تعتمد صدارة على توريد المدخالت والخدمات في أوقات محددة من موردين آخرين:

املثال ل احل�شر، خمتلف  الأخرى، مبا يف ذلك، على �شبيل  املتعاقد عليها من املدخالت واخلدمات  للكميات  املنا�شب،  الوقت  التوريد، يف  تطلب �شدارة 
الغازات ال�شناعية التي توفرها ال�شركة الوطنية للغازات ال�شناعية، و�شركة تابعة ل�شركة ليندا ايه جي، وكذلك الطاقة من ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، 
واملياه من �شركة مرافق، واملحفزات من جمموعة متنوعة من املوردين اأ�شحاب احلقوق المتالكية، والبيوتانول وفقا مل�شروع م�شرتك �شيتم اإبرامه مع ال�شركة 
املنت�شبة  ال�شركات  اإحدى  مع  مل�شروع م�شرتك  وفقا  الهيدروجني اخلام  وبريوك�شيد  للبرتوكيماويات،  ال�شعودية  كيان  و�شركة  الكريليك  ال�شعودية حلام�ش 

ل�شركة �شولفاي.

فيما يتعلق مبثل هذه املدخالت واخلدمات املطلوبة من قبل �شدارة، فاإن ما ميثل جوهريًا جميع التزامات التوريد يخ�شع ل�شروط تعفي املُّورد من الأداء مبا 
يف ذلك عند وقوع اأحداث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية التوريد ذات ال�شلة من دون اأن يخ�شع املورد ل�شرط تقدمي تعوي�شات نقدية اأو غري ذلك من و�شائل 
اجلرب. واإذا مت اإعفاء مورد ال�شلع الرئي�شية اأو مزود اخلدمات من التزامه بالتوريد على هذا الأ�شا�ش، اأو تخلف يف اأداء تلك اللتزامات، فقد تتوقف اأعمال 
وعمليات �شدارة. ويف بع�ش احلالت، قد ل يكون ممكنا اأو جمديا من الناحية التجارية ل�شدارة اأن تقوم برتتيب م�شادر بديلة للتوريد، وبالتايل، قد يطول 
مثل هذا التوقف. ول ميكن اأن يكون هناك اأي �شمان باأن موردي �شدارة �شيقومون بتوريد جميع املدخالت واخلدمات الالزمة للم�شروع وفقا لتفاقات التوريد 
ذات ال�شلة، اأو اأن اأي نق�ش اأو انقطاع يف مثل هذا التوريد لن يكون له تاأثري �شلبي جوهري على نتائج اأعمال �شدارة وعملياتها. اإن الإخفاق يف احل�شول 
على املدخالت الالزمة مبوجب هذه العقود ميكن اأن يوؤدي اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الإيرادات الت�شغيلية ل�شدارة مما يوؤثر �شلبيًا على و�شعها املايل ونتائج 
عملياتها، وبالتايل يحد من قدرتها على توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها نحو تقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر 
على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك. كذلك، لي�ش هناك ما ي�شمن باأن تكون �شدارة قادرة على 

ا�شتبدال اأي من اأو كل املوردين بطريقة جمدية من حيث التكلفة والوقت املنا�شب.
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المخاطر المرتبطة بعوامل خارجة عن سيطرة صدارة قد تؤثر سلبيًا على ربحيتها: 

"الهام�ش"( بني الأ�شعار التي تبيع بها �شدارة املنتجات من جهة،  اإلى حد بعيد ناجت الفرق )اأو  التدفقات النقدية لدى �شدارة والأرباح التي حتققها هي 
والأ�شعار التي تدفعها �شدارة مقابل ح�شولها على اللقيم واخلدمات وغريه من املدخالت )مبا يف ذلك املاء والكهرباء والبيوتانول، وبريوك�شيد الهيدروجني، 

واملواد املحفزة والغازات ال�شناعية(، بالإ�شافة اإلى تكاليف الت�شغيل النقدية ل�شدارة. 

ميكن اأن تتذبذب الأ�شعار التي تبيع بها �شدارة املنتجات ب�شكل كبري بناء على عدد من العوامل العاملية مثل الت�شعري العاملي للنفط اخلام وقوى العر�ش/ 
الطلب الأ�شا�شي على منتجاتها )اأنظر اأدناه(. 

اإن ال�شعر الذي تدفعه �شدارة مقابل اللقيم ذي العالقة يف اإطار اتفاقية توريد لقيم الإيثان واتفاقية توريد زيت الوقود، واتفاقية توريد غاز املبيعات مع اأرامكو 
ال�شعودية، هو �شعر اللقيم ذي العالقة يف اململكة كما حتدده اجلهة احلكومية ذات العالقة من وقت لآخر، والذي يخ�شع للتغيري )وقد ح�شل اآخر تغيري يف 
عام 1998(. وميكن اأن تتاأثر هذه الأ�شعار بعدد من العوامل غري املرتبطة ب�شدارة وتقع خارج �شيطرتها، مبا يف ذلك التغيريات يف الظروف القت�شادية يف 
اململكة، وال�شيا�شات القت�شادية للحكومة، والظروف القت�شادية العاملية و/ اأو الإقليمية واملعاهدات الدولية اأو ما �شابهها من التزامات اأ�شبحت اململكة اأو 

�شت�شبح طرفا فيها )مبا يف ذلك اللتزامات التي دخلت فيها احلكومة فيما يتعلق بع�شوية اململكة يف منظمة التجارة العاملية.

يعتمد ال�شعر الذي تدفعه �شدارة للقيم يف اإطار اتفاقية توريد لقيم النافتا واتفاقية توريد لقيم البنزين، واتفاقية توريد لقيم التوليون، على اأ�شعار متعلقة 
بال�شوق والتي تخ�شع لنف�ش قوى ال�شوق املو�شحة اأعاله بالن�شبة لأ�شعار منتجات �شدارة. 

من املرجح اأن تزداد الأ�شعار التي تدفعها �شدارة للمدخالت الأخرى ال�شرورية )مثل مواد اللقيم الأخرى واملاء والكهرباء والبيوتانول وبريوك�شيد الهيدروجني 
واملواد املحفزة والغازات ال�شناعية( واخلدمات من وقت لآخر وفقا لأحكام التفاقيات ذات العالقة وبالن�شبة لأ�شعار الطاقة الكهربائية، فاإن ال�شعر ال�شائد 

قد يتغري بناء على تعليمات وزارة املياه والكهرباء. 

على الرغم من اأنه من املتوقع اأن تظل تكاليف الت�شغيل التي �شتتكبدها �شدارة بالدولر الأمريكي م�شتقرة ن�شبيا، فاإن ما ميثل جوهريًا جميع تكاليف واأجور 
املوظفني، وبع�ش تكاليف الت�شغيل الأخرى املحلية، �شيتم تكبدها بالريال ال�شعودي. وبالتايل �شوف تتاأثر بعدد من العوامل، مبا يف ذلك معدلت الت�شخم يف 

اململكة، و�شعر �شرف الريال ال�شعودي مقابل الدولر الأمريكي )انظر ق�شم "املخاطر املرتبطة بتذبذب اأ�شعار العمالت"(.

العاملي  والطلب  العر�ش  التغريات يف  ذلك  �شيطرتها، مبا يف  اخلارجة عن  العوامل  من  بعدد  ملنتجاتها  �شدارة من حتقيقها  تتمكن  التي  الأ�شعار  �شتتاأثر 
والإقليمي على كل منتج، والتي بدورها تتاأثر مبجموعة من العوامل من بينها الظروف القت�شادية العاملية والإقليمية، والأحوال املناخية والتغيريات العاملية 
والإقليمية، اأو عدم التوازن يف توفر الوقود واللقيم والقدرة الإنتاجية البرتوكيماوية، والتطورات ال�شيا�شية وغريها واملناف�شة من �شركات وم�شاريع مناف�شة. 

بالإ�شافة اإلى ذلك فاإن التقدم التقني امل�شتخدم لإنتاج اللقيم اأو املواد البرتولية الكيميائية �شيقلل من تناف�شية �شدارة يف عرو�ش منتجاتها. 

اأو عوامل  اأ�شا�شية لنجاح امل�شروع اقت�شاديًا  اإلى �شلع والتي تعترب  باأن حتافظ الأ�شعار )على �شبيل املثال، نتيجة حتويل تلك املنتجات  لي�ش هناك �شمان 
اأخرى( على م�شتويات �شتمكن �شدارة من ت�شغيل امل�شروع ب�شورة مربحة وجتنبها النخفا�ش اجل�شيم يف اإيراداتها الت�شغيلية، وقد يحد ذلك من قدرتها 
على توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ 

امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبلها مبوجب ال�شكوك.

سوف تعتمد صدارة على البنية التحتية للنقل والوصول إلى مرافق الميناء:

�شتعتمد �شدارة على الدخول اإلى ميناء امللك فهد ال�شناعي وميناء اجلبيل التجاري، وعلى البنية التحتية املحلية للنقل من اأجل نقل املواد اخلام اإلى جممع 
�شدارة واملنتجات من جممع �شدارة. و�شيتم �شحن حوايل 87% من املنتجات اإلى اأ�شواق ت�شدير اأو�شع والن�شبة الباقية اإلى الأ�شواق املحلية عرب البنية التحتية 
للنقل. وتتبع ا�شرتاتيجية �شل�شلة التوريدات مزيجًا من مفهوم املزج بني الدفع وال�شحب )hybrid push-pull concept(، ول يوفر جممع �شدارة اأي طاقة 

تخزينية، وحتتاج جميع منتجات الت�شدير اإلى الدفع اإما اإلى ميناء امللك فهد ال�شناعي اأو ميناء اجلبيل التجاري مبجرد اأن ت�شبح جاهزة للت�شدر. 

وتتوقع �شدارة حاليًا اأن تدخل يف اتفاقية مع �شركة اجلبيل ل�شحن الكيماويات واخلدمات )JCSSC( ، لتوفري ال�شهاريج والو�شول اإلى امليناء لتحميل بواخر 
اإلى جممع �شدارة. ويف حال مل تكن )JCSSC( قادرة على بدء ت�شغيل  �شحن ال�شوائل ال�شائبة )غري املعباأة( باملنتجات، وللمواد اخلام الرئي�شية الآتية 
مرافق املحطة يف الوقت املحدد، ف�شت�شطر �شدارة اإلى ا�شترياد وت�شدير كميات كبرية من املواد ال�شائلة يف حاويات اآيزو )ISO(. وهذا الأمر قد يتطلب من 

�شدارة خف�ش او تعليق ت�شليم املنتجات وتكبد تكاليف زائدة، نظرًا لعدم توفر العدد الالزم من حاويات الآيزو، ولتكلفة تلك احلاويات. 

80.000 حاوية  اإلى ميناء اجلبيل التجاري لت�شدير حاويات املنتجات )حوايل  اإلى منفذ  اأما بالن�شبة للمواد ال�شلبة وال�شوائل املعباأة، ف�شتحتاج �شدارة 
قيا�شية TEU يف ال�شنة( وا�شترياد حاويات املواد اخلام والتوريدات. وقد يقع نق�ش يف توفر احلاويات الفارغة يف اجلبيل م�شتقباًل مما يكون له اأثر �شلبي 

على ا�شترياد وت�شدير منتجات �شدارة وموادها اخلام، وقد يتطلب ذلك من �شدارة ا�شترياد حاويات فارغة. 
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ويف بداية امل�شروع، �شوف ت�شتخدم ال�شاحنات يف نقل املنتجات واملواد بني امل�شروع وامليناءين اإلى اأن تبداأ البنية التحتية خلط ال�شكة احلديد بالعمل، وهنا 
�شيتم النتقال على مراحل من ال�شاحنات اإلى خطوط ال�شكك احلديدية. اأما على املدى الطويل، ف�شتعتمد �شدارة على البنية التحتية لل�شكك احلديدية التي 

�شيتم اإن�شاوؤها لربط امل�شروع مبيناء امللك فهد ال�شناعي وميناء اجلبيل التجاري. 

بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن مدينة اجلبيل ال�شناعية الأولى ومدينة اجلبيل ال�شناعية الثانية ت�شكالن معا مركزا رئي�شيا للبرتوكيماويات، وت�شت�شيفان جمموعة 
متنوعة من ال�شناعات الأخرى، التي ت�شكل الكثري منها �شادرات رئي�شية. و�شوف توؤدي الحتياجات احلالية وامل�شتقبلية املتزايدة اإلى زيادة ال�شغط على 
ميناء امللك فهد ال�شناعي لتوفري الأرا�شي للخزانات والأر�شفة لتحميل وتفريغ املواد، وعلى ميناء اجلبيل التجاري ب�شفته م�شغل ميناء احلاويات للعمل على 

زيادة الإنتاجية والكفاءة الت�شغيلية للميناء وعلى الطرق و�شبكات النقل الأخرى.

اإن اأي اإعاقة لإمكانية و�شول �شدارة اإلى ميناء امللك فهد ال�شناعي اأو ميناء اجلبيل التجاري على النحو املبني اأعاله، اأو تاأخريات اأو تعليق لالإن�شاء اأو الت�شغيل 
اخلا�شة مبرافق النقل املحلية ميكن اأن توؤدي اإلى زيادة يف تكاليف اأو خف�ش يف كميات املنتجات الذاهبة اإلى ال�شوق، اأو غريها من الآثار اللوج�شتية ال�شلبية 
التي ميكن اأن توؤدي اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الإيرادات الت�شغيلية ل�شدارة، ويحد من قدرتها على توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها بتقدمي الدفعات 
اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك.   

مخاطر متعلقة باألعمال اإلنشائية والتأخير:

كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، فاإن العمل جاٍر من قبل �شدارة، يف املراحل الهند�شية والإن�شائية من امل�شروع. وقد يتاأثر تقدم �شري العمل بامل�شروع من وقت 
لآخر �شلبًا وب�شكل ملمو�ش بواحد اأو اأكرث من العوامل املرتبطة عادة بامل�شاريع ال�شناعية الكبرية، مبا يف ذلك النق�ش غري املتوقع يف املعدات واملواد والأيدي 
العاملة، واأي ق�شور يف الأداء من جانب اأي من املقاولني و/اأو مقاويل الباطن لأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء EPC(( العاملني يف امل�شروع، وعدم القدرة 
على اإيجاد بديل، والتاأخر يف الت�شليم، اأو توفري املعدات واملواد الأ�شا�شية، والنزاعات العمالية، وامل�شائل املتعلقة بكفاءة اأداء العمال، والأحداث ال�شيا�شية، 
واملعار�شة ال�شيا�شية، اأو املحلية، اأو احل�شار، اأو احلظر، اأو اإجراءات التقا�شي، والظروف اجلوية ال�شيئة، والزيادات يف التكاليف، والكوارث الطبيعية، اأو 
احلوادث، اأو التخريب اأو الفتنة واحلرب وال�شطرابات املدنية، والتغيريات يف القوانني، اأو امل�شاكل البيئية، اأو اجليولوجية، و اأي ظروف معاك�شة اأخرى. 
وبالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن ظروف وديناميكية ال�شوق قد تتغري ب�شرعة من وقت لآخر يف اململكة العربية ال�شعودية ومنطقة اخلليج، مما يعر�ش �شدارة اإلى 
مواجهة �شعوبات غري متوقعة. ونتيجة لكل ذلك ل ميكن تقدمي �شمانات باأن اأي زيادة يف التكاليف اأو التاأخري، الذي قد ي�شاحب العوامل امل�شار اإليها اأعاله 
اإنتاج للمواد البال�شتيكية واملواد الكيميائية �شيتم  لن يوؤثر �شلبا وب�شكل ملمو�ش على تقدم اأعمال امل�شروع. بالإ�شافة اإلى ذلك، يعترب امل�شروع اأكرب مرفق 
اإن�شاوؤه يف العامل يف وقت واحد، ولتحقيق ذلك، مت ف�شل هند�شة و�شراء واإن�شاء امل�شروع اإلى 49 جمموعة عمل. كما اأن حجم امل�شروع ودرجة التن�شيق املطلوبة 

بني خمتلف املجموعات مل ي�شبق لها مثيل، وقد توؤدي هذه العوامل اإلى حدوث تاأخريات يف اإكمال امل�شروع.

كما اأن حدوث العديد من العوامل ال�شابقة اأثناء عملية الإن�شاء �شيوؤثر على موثوقية واأداء جممع �شدارة بعد اكتمال البناء، ويوؤدي بناءًا على ذلك اإلى تعطيل 
الإنتاج خالل الت�شغيل. اإن اإطالة تعطيل كل اأو جل عمليات امل�شروع قد يتطلب من �شدارة تعليق ت�شليم املنتجات، ويحرمها من حتقيق الإيرادات من بيع هذه 

املنتجات.

ومن املخاطر اأي�شا اأن وحدات املعاجلة التي ت�شكل جممع �شدارة، قد تف�شل، عند اإن�شائها، يف حتقيق م�شتويات الأداء امل�شمون، على �شبيل املثال ب�شبب وجود 
عيب يف الإن�شاء اأو يف تقنيات املعاجلة التي ت�شتخدمها الوحدات. وكما هو احلال بالن�شبة لأي م�شروع كبري، يتم ا�شتخدام العديد من املقاولني لإكمال اأعمال 

الهند�شة والإن�شاء، وبالتايل، لي�ش هناك �شمان �شامل من مقاول واحد لإن�شاء جممع �شدارة باأكمله.

اإن اأي تاأخري يف اأعمال البناء اأو نق�ش يف الأداء اأو اإعاقة اأن�شطة الت�شغيل مثلما ورد اأعاله مبا يف ذلك ما ينتج عن عدم احل�شول على كافة الرتاخي�ش 
البيئية اجلوهرية اأو عدم المتثال لها، ميكن اأن يوؤدي اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الإيرادات الت�شغيلية لل�شركة، ويحد من قدرتها على توفري الأموال الالزمة 
للوفاء بالتزاماتها بتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة 

ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك. 

سيتطلب إنشاء مشروع صدارة حشد قوة عاملة كبيرة:

اإن احلجم الكبري ملجمع �شدارة يعني �شرورة ح�شد قوة عاملة كبرية وتن�شيقها ب�شكل منا�شب خالل مرحلة البناء. وي�شمل ذلك بناء و�شيانة البنية التحتية 
واإدارة  التن�شيق  يوؤدي الف�شل يف  اأن  البناء. ونظرا حلجم جممع �شدارة، من املمكن  العاملة خالل مرحلة  القوة  لتلبية احتياجات  املوؤقتة الكافية  واملرافق 

التوا�شل بني مقاويل الهند�شة وال�شراء والإن�شاء )EPC( اإلى التاأثري ب�شكل كبري على التقدم يف تنفيذ امل�شروع.

يف اأي مرحلة معينة، يحتمل اأن يكون هناك �شعوبة يف توفري اأعداد كافية من املوظفني )مبا يف ذلك املوظفني الرئي�شيني املهرة الذين يعتربون من العنا�شر 
الأ�شا�شية لنجاح امل�شروع(، حيث اأن توافر املوظفني حتدده عوامل تنظيمية، اأو �شوقية خارجة عن �شيطرة �شدارة، مثل عدد م�شاريع البناء الأخرى التي 
يجري تنفيذها يف اململكة اأو يف منطقة ال�شرق الأو�شط، اأو توفر تاأ�شريات العمل يف اململكة. واإذا كان هناك نق�ش يف العمالة املتاحة، فيحتمل اأن يوؤدي ذلك 

اإلى زيادة يف تكاليف امل�شروع اأو يت�شبب يف تاأخريات اأثناء مرحة اإن�شاء اأو ت�شغيل امل�شروع.
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وباملثل، ميكن اأن يوؤثر نق�ش املوظفني �شلبا على الإيرادات الناجتة عن جممع �شدارة خالل مرحلة الت�شغيل. وت�شمل خطة �شدارة بالن�شبة للقوة العاملة 
التعاقد مع موظفني جدد وحمرتفني ذوي خربة من اجلهات الراعية. و�شيكون من ال�شروري بالن�شبة للموظفني اجلدد لدى �شدارة اأن يتم تدريبهم لت�شغيل 
وحدات املعاجلة بفعالية. لذلك تعتمد فعالية القوة العاملة لدى �شدارة خالل الت�شغيل على توافر املوظفني ذوي اخلربة ونوعية التدريب املقدم للموظفني 

اجلدد.

يتطلب الت�شغيل التجريبي وبدء العمل يف �شدارة توفري مئات املوظفني املدربني تدريبا جيدا واملهرة يف الوقت املنا�شب. وميكن اأن يوؤدي النق�ش يف املدربني 
ذوي اخلربة و/ اأو املتدربني املوؤهلني، اأو الرتفاع الكبري يف دوران القوة العاملة لدى �شدارة، اأو حدوث م�شاكل غري معروفة تق�شر الوقت املتاح للتدريب، اإلى 

التاأثري �شلبيا على جودة برنامج التدريب وتوافر الأفراد ذوي املهارات املطلوبة يف تواريخ بدء الت�شغيل امل�شتهدفة .

كما تتاأثر تكاليف بناء وت�شغيل جممع �شدارة مبتطلبات برنامج ال�شعودة الذي ين�ش على م�شاركة املواطنني ال�شعوديني يف قطاعات العمل يف اململكة. ويف 
حني اأن مقاويل الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والدارة )EPCM( ومقاويل الهند�شة وال�شراء والإن�شاء )EPC( ملزمني تعاقديا بالمتثال ل�شيا�شة ال�شعودة يف 
اململكة، فمن املمكن اأن تتغري اأنظمة ومتطلبات ال�شعودة املنطبقة خالل مرحلة الإن�شاء و/اأو اأثناء مرحلة الت�شغيل وقد توؤدي احلاجة لتلبية هذه املتطلبات 

اإلى التاأثري على تكاليف امل�شروع ب�شكل عام.

ميكن لهذه الأحداث، منفردة اأو جمتمعة، اأن توؤثر �شلبا على اأعمال �شدارة ونتائج عملياتها، مما يوؤدي اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الإيرادات الت�شغيلية ل�شدارة، 
وهذا بدوره ميكن اأن يوؤدي اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها بتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي 

يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك. 

السعودة

بداأت وزارة العمل منذ 18 يونيو 2011م يف تطبيق برنامج �شعودة جديد ي�شمى "نطاقات"، ويقوم هذا الربنامج على مبداأ ت�شنيف املن�شاآت بناًء على ن�شبة 
املوظفني ال�شعوديني فيها �شمن نطاقات اأو فئات "ممتاز"، "اأخ�سر"، "اأ�شفر"، اأو "اأحمر" بالرتتيب التنازيل من حيث المتثال للت�شريعات، واإما اأن يح�شل 
�شاحب العمل على مزايا المتثال اأو يتعر�ش لعقوبات تتعلق بتوظيفه للموظفني الأجانب اعتمادًا على الفئة التي يقع فيها. وب�شكل عام، فاإن اأ�شحاب العمل 
الذين يحلون يف الفئة "املمتازة" اأو "اخل�شراء"، �شيكون من ال�شهل عليهم احل�شول على ت�شاريح عمل ملوظفيهم الأجانب، اأما اأ�شحاب العمل الذين يحلون 
يف النطاق "الأ�شفر"، فاإنه يحق لهم فقط جتديد ت�شاريح العمل للموظفني الأجانب احلاليني الذين لديهم، دون منحه ت�شاريح اأخرى، اأما اأ�شحاب العمل 

الذين يحلون يف النطاق "الأحمر"، فلن يكونوا قادرين حتى على جتديد ت�شاريح العمل ملوظفيهم احلاليني.

حيث ان عدد املوظفني ال�شعوديني لدى �شدارة يف 5 فرباير 2013م يبلغ نحو 1027 موظفًا ي�شكلون نحو 92.61% من موظفي �شدارة الذين يعملون يف اململكة 
العربية ال�شعودية من املواطنني ال�شعوديني. والن�شبة احلالية من املوظفني ال�شعوديني لدى �شدارة ت�شعها يف الفئة "املمتازة"، مما يعني اأنها ممتثلة ملتطلبات 

نطاقات". "برنامج 

كما اأنه ل يوجد لدى املُ�شّدر اأي موظفني كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، ومن املتوقع اأن يكون لديه موظف واحد م�شتقباًل.

واإذا ما اأخفقت �شدارة بال�شتمرار يف المتثال ملتطلبات برنامج نطاقات، فقد تنخف�ش فئتها اإلى "الأ�شفر" اأو "الأحمر" )اعتمادًا اإلى مدى عدم التزامها(. 
ويف حال وقوع ذلك، ف�شتخ�شع �شدارة لعدد من العقوبات )التي تعتمد اأي�شًا على مدى عدم المتثال(، وي�شمل ذلك:

 تعليق طلبات احل�شول على تاأ�شريات عمل للموظفني الأجانب لدى �شدارة.  
 تعليق طلبات �شدارة لنقل كفالة موظفني اأجانب حاليني اأو حمتملني.  
 �شيمنع موظفو �شدارة الأجانب من تغيري م�شميات املهنة يف تاأ�شريات العمل اخلا�شة بهم.  
 ل ي�شمح ل�شدارة بفتح ملفات جديدة ملن�شاآتها لدى وزارة العمل.  
 يجوز ملوظفي �شدارة الأجانب نقل وظائفهم وتاأ�شريات عملهم )كفالتهم( اإلى �شركات اأخرى واقعة �شمن الفئتني "املمتازة" اأو "اخل�شراء" دون   

موافقة �شدارة على ذلك.
اإن وقوع جميع الأحداث املذكورة اأعاله اأو اأي منها قد يوؤثر �شلبيًا وب�شورة جوهرية على اآفاق العمل لدى �شدارة، وو�شعها املايل ونتائج اأعمالها، مما يخف�ش 
من الأموال املتاحة ل�شدارة لتلبية التزاماتها بالدفع اإلى امل�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، والتي يعتمد امل�شدر على الوفاء بها من اأجل قيامه بدفع 

جميع املبالغ امل�شتحقة عليه وواجبة الدفع من قبله مبوجب ال�شكوك.

اإ�شافة لذلك، فاإنه ل ميكن التاأكيد باأن �شدارة �شتكون قادرة على ا�شتبدال اأي من اأو جميع هوؤلء املوظفني املتاأثرين �شلبيًا بطريقة جمدية اقت�شاديًا ويف 
الوقت املنا�شب.

يعتمد إنتاج صدارة لمنتجات معينة على عدد من الوحدات داخل مجمع صدارة:

جممع �شدارة هو مرفق متكامل للبرتوكيماويات، مع عدد من الوحدات املرتابطة. وهذا يعني اأن اإنتاج بع�ش املنتجات يعتمد على عمليات اأكرث من وحدة 
واحدة، واأي ف�شل يف وحدة واحدة قد يعني اأن �شل�شلة الإنتاج لأكرث من منتج �شتتوقف. بالإ�شافة اإلى ذلك، توجد عمليات اإنتاج �شدارة بكاملها يف موقع واحد 
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)وهو جممع �شدارة( يف مدينة اجلبيل ال�شناعية يف اململكة، ول حتتفظ �شدارة مبرافق اإنتاج بديلة يف جممع �شدارة. واإذا عانت �شدارة من فقدان كلي اأو 
جزئي ملرافق اإنتاجها، فلن تكون قادرة على حتويل الإنتاج اإلى مرفق اآخر و�شت�شطر اإلى تعليق اأو تخفي�ش ت�شنيع املنتجات.

ميكن اأن توؤدي مثل هذه الظروف اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الإيرادات الت�شغيلية ل�شدارة، وهذا بدوره ميكن اأن يوؤدي اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الأموال الالزمة 
للوفاء بالتزاماتها بتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة 

ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك. 

مخاطر متعلقة بترخيص التقنية:

اأبرمت �شدارة اتفاقيات ترخي�ش مع �شركات رائدة ومرموقة تقدم الرتاخي�ش و/اأو تقوم بت�شغيل التقنيات. انظر اأي�شا الق�شم اخلا�ش بـ " نظرة عامة على 
امل�شروع - التقنية والرتاخي�ش" من ن�شرة الإ�شدار هذه ملزيد من التفا�شيل عن املرخ�شني.

يتوا�شل تطوير هذه التقنيات والعمليات يف قطاع البرتوكيماويات على امل�شتوى العاملي. اإن عدم الرتخي�ش ل�شدارة با�شتخدام تطور تقني هام من �شاأنه اأن 
يوؤدي اإلى جعل التقنيات والعمليات املرخ�شة اأن ت�شبح اأقل تناف�شية، مما يوؤثر �شلبًا على تناف�شية �شدارة.

ي�شتمل ترخي�ش واحد منحته داو ل�شدارة، وهو ترخي�ش بوليولت كربونات ثنائي امليثيل )DMC(، على ترخي�ش فرعي للتقنية املرخ�شة لإحدى ال�شركات 
املنت�شبة ل�شركة داو والذي ي�شرتط امتالك اأو �شيطرة م�شاهمي/�شركاء داو على الأقل على ن�شبة 35% من حقوق امللكية يف �شدارة. بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن 
حق �شدارة فيما يتعلق بتح�شينات املرخ�شني وفقا لتقنية )HPPO( م�شروط بامتالك اأو �شيطرة داو على الأقل على ن�شبة 25% من حقوق امللكية يف �شدارة.

اأو خمالفة جوهرية لاللتزامات  الدفع،  اتفاقية ترخي�ش تقنية داو ب�شبب خمالفة جوهرية للتزام  اإنهاء حقوق �شدارة مبوجب  اإلى ذلك، فاإن  بالإ�شافة 
املتعلقة بال�شرية/ وال�شتخدام املقيد، اأو المتناع غري املعقول عن جتديد اتفاقية توريد لقيم الإيثان اأو اتفاقية توريد لقيم النافتا، كلها من الأمور املمكنة.

قدم امل�شت�شار الفني والبيئي تقييما ملخاطر التقنية لعملية التقنيات امل�شتخدمة من قبل �شدارة. وقد مت حتديد ثماين تقنيات )مبا يف ذلك تقنية TDA، و 
TDI، وحام�ش النيرتيك، وبوليولت DMC ، و HCU، و PO، والبوليثيلني املنخف�ش الكثافة LDPE، و PMDI( على اأنها متثل خطرا اأعلى ن�شبيا بناء على 

خربة الت�شغيل احلالية الأكرث حمدوديًة للمرخ�ش، والطبيعة البتكارية ن�شبيا للتقنية امل�شتخدمة اأو التغيري الكبري يف الت�شميم املرتبط بالتو�شع الكبري يف 
نطاق اأعمال �شدارة.

تعترب امل�شوؤولية الإجمالية للمرخ�ش مبوجب اتفاقية ترخي�ش تقنية داو بحد اأق�شى معني با�شتثناء اتفاقيات ترخي�ش تقنية داو واأحيانا يف حالة حدوث 
اأ�شرار ناجمة عن �شوء ت�شرف متعمد من املرخ�ش اأو من بع�ش الأ�شخا�ش ذوي عالقة به. و�شيتم تطبيق اأي ت�شوية للتعوي�ش املتفق عليه م�شبقًا عن ف�شل 
تلبية �شمانات الأداء املعينة، وكذلك الدفعات امل�شتقطعة من املرخ�ش مبوجب اتفاقية ترخي�ش تقنية داو ذات ال�شلة )با�شتثناء ا�شتقطاع  املرخ�ش يف 

ال�شرائب امل�شتحقة(، على احلد الأعلى للم�شوؤولية الإجمالية.

قد توؤثر هذه احلوادث، متفرقة اأو جمتمعة، �شلبًا على الأعمال التجارية ل�شدارة ونتائج عملياتها، وبالتايل تنخف�ش اإيراداتها الت�شغيلية ب�شكل ملمو�ش. قد 
يوؤدي هذا بدوره اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الأموال املتاحة ل�شدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد 

املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك.

مخاطر تتعلق بالتعامالت مع أطراف أخرى ذات عالقة: 

ت�شارك �شدارة، ويف ظروف معينة، تعتمد على تعامالت عديدة مع الأطراف ذات العالقة مع )اأ( داو )ب( اأرامكو ال�شعودية )ج( �شركات اأخرى ي�شيطر 
عليها اأو خا�شعة لل�شيطرة من قبل �شركاء/م�شاهمو �شدارة و/اأو )د( امل�شاريع امل�شرتكة التابعة ل�شدارة. �شتقوم داو واأرامكو ال�شعودية )بعد بدء حقوقها 
الت�شويقية( اأو �شركاتهما املنت�شبة بنقل املنتجات وت�شويقها خارج اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�شط، مع قيام اأرامكو ال�شعودية بدور مورد اللقيم اخلام وتقوم 
�شركات جمموعة داو بتوفري التقنيات الرئي�شية واملحفزات الكيماوية. و�شتقوم بع�ش امل�شاريع امل�شرتكة التابعة ل�شدارة بتوريد املواد اخلام ال�شرورية لإنتاج 
منتجات �شدارة )على �شبيل املثال، البيوتانول وبريوك�شيد الهيدروجني اخلام(. انظر اأي�شا الق�شم الوارد يف ن�شرة الإ�شدار هذه بعنوان "العالقات اخلا�شة 

بالتعامالت مع الأطراف ذات العالقة". 

لي�ش هناك اأي �شمان باأن هذه الرتتيبات تقدم اأو �شتقدم ل�شدارة �شروطًا مماثلة ب�شكل كبري لتلك التي قد حت�شل عليها �شدارة من اأطراف ثالثة غري تابعة، 
اأو اأن هذه الرتتيبات قد ميكن ال�شتعا�شة عنها برتتيبات مع اأطراف ثالثة ب�شروط مماثلة اإذا اأ�شبح من ال�شروري اإجراء تبديالت. كما اأنه لي�ش هناك اأي 
�شمان باأن �شدارة، اإذا ت�شررت من �شوء اأداء اأحد الأطراف ذات العالقة، �شتالحق اأي مطالبات مبوجب هذه الرتتيبات بذات القوة، كما لو مت اإبرام مثل 

هذه الرتتيبات مع اأطراف اأخرى غري تابعة.

كما اأنه لي�ش هناك اأي �شمان باأن �شدارة، التي ي�شيطر عليها �شركاوؤها/م�شاهموها، �شتتخذ اأو متتنع عن اتخاذ اإجراءات معينة، اأو تت�شرف بطريقة معينة، 
فيما يتعلق باأي اتفاقية لها مع اأي طرف ذي عالقة، بطريقة تختلف عما لو كان هذا الطرف الآخر جهة غري ذات عالقة. 
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وبالتايل، فاإن اعتماد �شدارة على التعامل مع اأطراف ثالثة متعددة ذات عالقة ميكن اأن يوؤدي يف بع�ش ظروف عدم الأداء اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الإيرادات 
الت�شغيلية لل�شركة، ويحد من الأموال املتاحة لها للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على 

الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك. 

مخاطر تتعلق بترتيبات تمويل الدين:

�شيتوفر ل�شدارة مبوجب اأحكام وثائق التمويل، القدرة على الو�شول اإلى الأموال التي التزم بها م�شاركو التمويل ذوي الأولوية مبرور الوقت لدفع تكاليف 
امل�شروع. ومع ذلك، فاإن اأحكام وثائق التمويل قد توفر مل�شاركي التمويل ذوي الأولوية اأو اأي منهم القدرة على اإ�شدار اإ�شعار وقف ال�شحب عند وقوع ظروف 

معينة، مثل عدم حتقيق الن�شبة املطلوبة من الدين اإلى حقوق امللكية يف اأي وقت، اأو وقوع حادثة تق�شري اأو حادثة تق�شري حمتملة وا�شتمرارها. 

وبالتايل، لي�ش هناك اأي �شمان باأن �شدارة �شوف ت�شبح قادرة على جمع الأموال الالزمة لتمويل امل�شروع، اأو حتى واإن جمعتها اأن ت�شتمر يف القدرة على 
الو�شول اإليها وفقا ل�شروط اأي من وثائق التمويل، وهذا من �شاأنه اأن يوؤثر �شلبًا وب�شكل ملمو�ش على �شري العمل يف اإن�شاء امل�شروع والنمو املتوقع يف اإيرادات 
يوؤثر �شلبًا كذلك على الو�شع املايل ل�شدارة ونتائج عملياتها وقدرتها على خدمة ديونها، مبا يف ذلك التزاماتها  اأن  امل�شروع والتدفقات النقدية، وميكن 
جتاه املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد الدفعات جلميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة الدفع من قبله مبوجب 

ال�شكوك.

مخاطر مرتبطة بضمانات االكتمال:

نظرا ل�شخامة املبالغ امل�شمونة من قبل �شامني الكتمال مبوجب �شمانات الكتمال، ل يوجد هناك اأي �شمانات باأن �شامني الكتمال �شيقومون اإما )اأ( 
بدفع كل املبالغ املطلوبة مبوجب ذلك اأو )ب( تقدمي اأي دفعات �شمن الطار الزمني املطلوب مبوجب �شمانات الكتمال. وملزيد من التفا�شيل عن �شمانات 
الكتمال، اأنظر ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – �شمانات الكتمال" من هذه الن�شرة. ميكن اأن يوؤثر ذلك �شلبا وب�شكل ملمو�ش على الو�شع املايل 
ل�شدارة ونتائج عملياتها، مما يوؤدي اإلى انخفا�ش يف الأموال املتاحة ل�شدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، 

التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك.

المخاطر المتعلقة بالفصل - اإلقفال

تراعي وثائق التمويل اأن يتم الإقفال على مرحلتني )"الف�شل-الإقفال"( يقوم مبوجبها حملة ال�شكوك بتوفري التمويل للم�شدر قبل تكبد �شدارة الدين 
الأويل ذي الأولوية )غري ت�شهيل ال�شكوك( يف واعتبارا من الإقفال املايل الثاين. يوؤكد امل�شدر اأن �شدارة مل تقم بتوقيع اأي اتفاقيات مبدئية خا�شة بوكالت 
ائتمان ال�شادرات للتنفيذ بعد اإ�شدار ال�شكوك. وكنتيجة لهذه الرتتيبات املالية، فاإن هناك خطرا يتمثل يف عدم قدرة �شدارة على زيادة كامل مبلغ الدين 
ذي الأولوية الأويل املطلوب لكمال امل�شروع )كما هو متوقع يف احلالة امل�شرفية( بعد تاريخ الإقفال. يف مثل هذه احلالة �شيكون حملة ال�شكوك يف النهاية 
هم م�شاركو التمويل ذوي الأولوية الوحيدون الذين يوفرون التمويل الالزم للم�شروع، الأمر الذي يتطلب اأن يتم متويل تكاليف امل�شروع املتبقية عن طريق 
م�شاهمات حقوق ملكية من قبل الراعني- ل ميكن اأن يكون هناك اأي �شمان باأن يقوم الراعون بتمويل تلك امل�شاهمات الإ�شافية يف حقوق امللكية. وعلى 
الرغم من اأن حملة ال�شكوك ي�شتفيدون من �شمانات الكتمال وحق الدفع امل�شبق الإلزامي اإذا مل يحل تاريخ التوقيع الثاين خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ اإقفال 
ال�شكوك )وفقا لل�شرط 8-4 )النهاء بعد حادثة تتعلق بالدائنني((، فاإنه كما ُذكر يف عوامل املخاطرة اأعاله هناك خطر يتمثل يف اأن ل يتم الدفع بالكامل 

مبوجب �شمانات الكتمال.

واتفاقية  ال�شاملة،  العامة  الأحكام  اتفاقية  ذلك  يف  )مبا  حمددة  متويل  وثائق  �شياغة  اإعادة  اأو  تعديل  يتم  اأن  احتمالية  الف�شل-الإقفال  عملية  تت�شور 
احل�شابات، واتفاقية الدائنني( التي اأبرمت يف تاريخ التوقيع الأول كجزء من حتمل �شدارة لت�شهيل ال�شكوك، يتوقع تعديلها يف تاريخ التوقيع الثاين من اأجل 
بيان الأحكام التي مت التفاق عليها بني �شدارة والدائنني ذوي الأولوية الأوليني )عدا امل�شارك الأويل يف ال�شكوك(. واإن اأي تعديل اأو اإعادة �شياغة لوثائق 
مالية من هذا القبيل لن يتطلب موافقة اإيجابية من حملة ال�شكوك يف ذلك الوقت، ومع ذلك �شوف يعمل على اإلزام حملة ال�شكوك دون منحهم الفر�شة 
ملراجعة التعديالت املقرتحة على وثائق التمويل ما دامت �شدارة وامل�شدر ي�شدران �شهادة م�شائل وتعهدات املوافقة على ال�شكوك نيابة عن وكيل حملة 
ال�شكوك وفقا لتفاقية التعهد بف�شل - اإقفال ال�شكوك بتاريخ اأق�شاه �شبعة )7( اأيام قبل التاريخ الثاين املزمع التوقيع فيه موؤكدًا على اأن التعديل املقرتح 
اأو اإعادة �شياغة وثائق التمويل ذات العالقة يف تاريخ التوقيع الثاين لن تقع �شمن نطاق م�شاألة موافقة ال�شكوك، وهناك خطر باأن تقوم �شدارة وامل�شدر 
بامل�شادقة على اأن التعديل املقرتح اأو اإعادة �شياغة وثائق التمويل ذات العالقة يف تاريخ التوقيع الثاين لن تقع �شمن نطاق م�شاألة موافقة ال�شكوك واأن وثائق 
التمويل )ب�شيغتها املعدلة واملعادة �شياغتها( قد توؤثر �شلبًا على حقوق حملة ال�شكوك كنتيجة لتعديل حق حملة ال�شكوك اأو م�شلحتهم والتي ل يتم املحافظة 

عليها وفق اأي من تعهدات ال�شكوك اأو اأنها خارج نطاق م�شائل املوافقة على ال�شكوك.

مخاطر تتعلق باإلنتاج والعمليات، بما في ذلك الحوادث واالضرار أو إلحاق األذى بالناس أو إصابتهم أو إلحاق األذى بالبيئة 
نتيجة إنتاج وتخزين ونقل مواد خطرة وذات قابلية عالية لالشتعال:

تقع العمليات الإنتاجية ل�شدارة يف موقع واحد �شمن مدينة اجلبيل ال�شناعية الثانية يف اململكة العربية ال�شعودية. وت�شمل، اأو �شوف ت�شمل عملياتها الإنتاجية 
معاجلة وتخزين الوقود واللقيم اخلام فيما يتعلق باإنتاج املنتجات. اإن الوقود واللقيم اخلام واملنتجات التي �شيتم اإنتاجها من قبل ال�شركة، بحكم طبيعتها 
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هي مواد خطرة ولديها قابلية عالية لال�شتعال. اإن طبيعة عمليات الإنتاج امل�شتقبلية ل�شدارة تعر�شها ملخاطر متزايدة من حوادث النفجارات واحلرائق. 
كما اأنها اأي�شًا عر�شة للمخاطر الت�شغيلية العامة يف قطاع البرتوكيماويات، مثل انقطاعات اإمدادات الطاقة، وجوانب الق�شور التقنية، واحلوادث ال�شناعية. 

وميكن اأن تنجم عن هذه املخاطر اأ�شرار، اأو وفيات، اأو اأذى، اأو دمار )ح�شب احلالة( يف املمتلكات ومرافق الإنتاج، والب�شر و/اأو البيئة. وبالإ�شافة اإلى ذلك، 
اإذا حدث ت�شرب اأو اأي تلّوث ناجم عن اإنتاج �شدارة، �شواء اأثناء التخزين، اأو الت�شدير وال�شحن، اأو بيع املنتجات، ف�شوف يعر�ش �شدارة مل�شئوليات بيئية 
كبرية. وميكن رفع دعاوى �شد �شدارة اأو اتخاذ اإجراء �شدها من قبل احلكومة حتى اإذا كان املت�شبب يف الت�شرب اأو التلّوث طرفًا ثالثًا اأو طرف يت�شرف 
اإلى ذلك، ميكن  اإ�شافة  اأو مل حتدث يف جممع �شدارة.  للمنتجات ل�شتخدامها من قبل �شدارة، �شواء حدثت  ناقل  اأو  اأو مورد  لها،  با�شم �شدارة كوكيل 
لهذه املخاطر اأو احلوادث اأن توؤذي ب�شكل كبري �شمعة �شدارة، والتي ميكن اأن توؤثر �شلبا وب�شكل ملمو�ش على قدرتها على ت�شيري اأعمالها. وميكن لأي من 
هذه املخاطر اأو احلوادث اأو كلها، ف�شاًل عن امل�شوؤولية القانونية املرتتبة عليها، اأن يكون لها تاأثري �شلبي ملمو�ش على الو�شع املايل ونتائج عمليات الت�شغيل 

ل�شدارة.

التفا�شيل حول عوامل  الت�شغيل )ملزيد من  التاأمني على جميع خماطر  اأنه ل ميكن  اإل  املخاطر واخل�شائر،  بع�ش  توؤمن �شد  اأن �شدارة  الرغم من  وعلى 
املخاطرة هذه اأنظر الق�شم اخلا�ش حتت عنوان "املخاطر املتعلقة بالتاأمني"(. اإن وقوع اأي من احلوادث املوؤثرة على عمليات �شدارة والتي مل تتم تغطيتها 
بالكامل من قبل التاأمني ميكن اأن يكون له تاأثري �شلبي ملمو�ش على الو�شع املايل ل�شدارة وعملياتها ونتائج عملياتها. اإ�شافة لذلك، فمن �شمن ال�شروط التي 
يطلبها �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودية للم�شاركة امل�شتقبلية يف متويل امل�شروع، عدم ت�شمية اأي م�شتفيد يف عقود التاأمني على امل�شروع يف حالة اخل�شارة 
با�شتثناء ال�شندوق نف�شه. وبالتايل، فاإن اأي مطالبة قد تكون لدى املُ�شدر )وم�شاركي التمويل ذوي الأولوية الآخرين( �شتكون مطالبة باملتح�شالت املتبقية 

التي مل ياأخذها �شندوق التنمية ال�شناعية. 

وبالتايل، فاإن هذا ميكن اأن يحد ب�شكل ملمو�ش من الأموال املتاحة ل�شدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، 
التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك.

عالوة على ذلك، فاإن ف�شل �شدارة يف ال�شتجابة ب�شكل كاف لأي حادث بيئي ج�شيم يحتمل اأن يت�شبب يف التق�شري يف جوانب معينة من متويلها، وهو ما قد 
ينتج عنه ت�شريع املبالغ امل�شتحقة من �شدارة ملقر�شيها اأو قد يكون لها تاأثري �شلبي ملمو�ش على قدرتها على املحافظة على ذلك التمويل اأو احل�شول على 

متويل اإ�شايف. 

التزامات كبيرة لالمتثال باألنظمة واللوائح المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة، والمسؤولية االجتماعية المشتركة 
ومعايير االستدامة: 

يجب اأن تخ�شع �شدارة وعليها اأن متتثل للقوانني البيئية املختلفة واإجراءات ال�شحة وال�شالمة، التي تفر�ش عليها التزامات ت�شغيلية والتزامات معاجلة. 
للتلّوث، وكذلك الغرامات والعقوبات املرتتبة على عدم  الت�شغيلية تكاليف كبرية نتيجة لرتكيب و�شيانة املعدات ال�شابطة  اأن ينجم عن اللتزامات  ميكن 
المتثال لهذه التعليمات، ووقف حمتمل للعمليات جزئيًا اأو كليًا. قد تكون هذه التكاليف كبرية كما ميكن اأن تفر�ش على ال�شركة قيودا حتد من قدرتها على 

العمل، مما قد ينتج عنه خ�شائر كبرية يف اليرادات. 

ميكن اأن ينجم عن اللتزام باملعاجلات البيئية تكاليف مادية كبرية ترتبط باأعمال التحقيق وتنظيف الأماكن اأو النظم البيئية اأو املياه امللوثة، ف�شال عن 
دعاوى ومطالبات التعوي�ش عن الأ�شرار التي تلحق باملمتلكات. بالإ�شافة اإلى ذلك، قد تواجه �شدارة مبطالبات تعوي�ش عن وفيات، اأو اإ�شابات لالأ�شخا�ش 
نتيجة التعر�ش للمواد اخلطرة الناجتة عن عملياتها، اأو من الآثار ال�شلبية على املوارد الطبيعية جراء عملياتها )مبا يف ذلك ما هو حمتمل من نقل املواد 

اخلطرة اأو �شحن املنتجات واملواد اخلام اأو التلوث الكيماوي(. 

لي�ش مبقدور �شدارة حتديد تقديرات دقيقة لتكلفة جميع النفقات امل�شتقبلية املتعلقة بالأمور البيئية من حيث املبالغ املالية والوقت وذلك لالأ�شباب التالية: 

)اأ( اإمكانية الكت�شاف الدوري لظروف بيئية جديدة، اأو معلومات اإ�شافية عن الأو�شاع القائمة.

)ب( عدم اليقني الكامن يف تقدير تكاليف مكافحة وتنظيف التلوث. 

)ج( عدم اليقني الكامن يف حتديد مقدار امل�شوؤولية مبوجب القوانني البيئية التي تفر�ش امل�شوؤولية دون خطاأ على الأطراف امل�شوؤولة املحتملة.

)د( التطور يف طبيعة القوانني والأنظمة البيئية وتف�شرياتها وتطبيقها. 

"نظرة عامة على  اأكرث يف ق�شم  بتف�شيل  اإي�شاحه  البيئية، ح�شبما مت  تاأمينية حمدودة على اخل�شائر  الإن�شاء، �شيكون لدى �شدارة حماية  وخالل مرحلة 
اأقل يف  اأن تكون املخ�ش�شات التي و�شعتها �شدارة حل�شاب املطالبات املتعلقة بالبيئة  – التاأمني". عالوة على ذلك، ب�شبب هذه ال�شكوك، يجوز  امل�شروع 

النهاية من املبلغ الفعلي للمطلوبات.

الجتماعية  امل�شوؤولية  ب�شاأن  الدولية  باملعايري  اللتزام  �شدارة  على  يتعني   ،)EHS( وال�شالمة  وال�شحة  بالبيئة  املتعلقة  والأنظمة  القوانني  اإلى  بالإ�شافة 
وال�شتدامة البيئية، مثل تلك التي و�شعتها موؤ�ش�شة التمويل الدولية. وتتعلق هذه املعايري، من بني اأمور اأخرى، باحلفاظ على ورعاية املوارد الطبيعية وامل�شاكن 
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الطبيعية واملجتمعات املحلية وال�شكان، وتقليل اأي تاأثري �شلبي لعمليات �شدارة على هذه الو�شائط. وتزداد هذه املعايري �شرامة و�شمولية مع مرور الوقت، 
يتزايد التحقق من اللتزام بها من قبل ال�شلطات التنظيمية، وجمموعات املواطنني واجلماعات البيئية، وكذلك من قبل امل�شتثمرين واملوؤ�ش�شات املالية. اإن 
ف�شل �شدارة يف اللتزام بهذه املعايري ميكن اأن يوؤدي اإلى الإ�شرار ب�شمعتها، اأو رفع مطالبات �شدها، اأو عدم قدرتها على احل�شول على املوافقات التنظيمية 
اأو التمويل املطلوب لعملياتها. بالإ�شافة اإلى ذلك، من املتوقع اأن تزيد التكاليف واأن يزيد الوقت املطلوب من كبار املدراء لالمتثال لهذه املعايري مع مرور 

الوقت.

توؤدي عمليات �شدارة يف جممع �شدارة اإلى انبعاث غازات الحتبا�ش احلراري، مثل ثاين اأك�شيد الكربون وامليثان واأك�شيد النيرتوجني، والتي تعترب عادة 
م�شدرًا للقلق لرتباطها مع ظاهرة الحتبا�ش احلراري وتغيري املناخ. وهناك عدد من التدابري الت�شريعية والتنظيمية ملعاجلة انبعاثات الغازات الدفيئة يف 
مراحل خمتلفة من املناق�شة اأو التنفيذ، مبا يف ذلك بروتوكول كيوتو )Kyoto( �شمن اإطار موؤمتر الأمم املتحدة لتغيري املناخ، وهي التفاقية الدولية ال�شائدة 
للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتي وقعت عليها اململكة. وقد تف�شي املناق�شات املتوا�شلة املتعلقة اأو النا�شئة عن ا�شتمرار بروتوكول كيوتو اإلى التزامات 
اأخرى تقوم على معاهدات تلتزم بها اململكة، اأو اإلى خطوات مماثلة اأو اأخرى تقوم بها احلكومة، للحد من ومعاجلة الأ�شرار البيئية الناجمة عن انبعاثات 
الغازات الدفيئة. وميكن لهذه التدابري اأن توؤدي اإلى زيادة التكاليف )مبا يف ذلك احتمال فر�ش �شريبة على انبعاث الغازات، اأو فر�ش اإجراءات تنظيمية 

اأخرى( على �شدارة من جراء القيام، من بني اأمور اأخرى، مبا يلي:

)اأ( ت�شغيل و�شيانة جممع �شدارة.

)ب( تركيب معدات جديدة يف جممع �شدارة ل�شبط النبعاثات.

)ج( تنظيم واإدارة برنامج انبعاث غازات الحتبا�ش احلراري.

)د( ت�شدير املنتجات وفقا للمعايري الدولية. 

بالإ�شافة اإلى ذلك، ميكن لهذه اأو غريها من التدابري التنظيمية املحتملة اأن تف�شي اإلى احلد من الطلب على املنتجات يف الأ�شواق، التي �شتقوم �شدارة 
وامل�شوق ببيع اأوتوزيع املنتجات فيها، اأو قد توؤثر على ا�شتهالك املنتجات من قبل عمالء �شدارة، مما �شيوؤثر على عملياتها. ونتيجة لأي من املخاطر اأعاله، 
قد يحد ب�شكل ملمو�ش من الأموال املتاحة ل�شدارة للوفاء بالتزاماتها يف تقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على 

الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك.

المخاطر المتعلقة بالتأمين: 

ينطوي تطوير واإن�شاء وت�شغيل امل�شروع على خماطر عديدة، وخا�شة الواردة ب�شكل حمدد يف هذه الن�شرة. ويتوجب على �شدارة يف ومن تاريخ اكتمال امل�شروع 
ومبوجب وثائق التمويل اأن توؤمن فقط �شد هذه املخاطر، وباملبالغ املحددة، وفق ما جرت العادة على تاأمينه من قبل اأ�شحاب املهارة واخلربة مالكي اأو م�شغلي 
التاأمني  اأو يف ظروف مماثلة، حيث يتم احل�شول على مثل هذا  الأو�شط حتت نف�ش الظروف،  ال�شرق  التكرير والبرتوكيماويات يف منطقة  قطاع �شناعة 
ب�شروط جتارية معقولة، عدا التاأمني �شد التخريب وما �شابهه )والذي لن يتم التاأمني �شده(، ح�شبما ورد و�شفه ب�شورة اأكرث حتديدًا يف ق�شم "نظرة عامة 

على امل�شروع – التاأمني". 

توؤمن ال�شركة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع، وخالل مرحلة الإن�شاء فقط �شد جميع املخاطر فيما يتعلق بالإن�شاءات ، و�شد امل�شوؤولية جتاه الغري، و�شوف لن 
تكون هناك حاجة لتقا�شم عائدات اأي مطالبة مع م�شاركى التمويل ذوي الأولية. وتكون ترتيبات التاأمني املتعلقة بالفرتة ال�شابقة لالكتمال ح�شبما ورد و�شفه 
ب�شورة اأكرث حتديدًا يف ق�شم "نظرة عامة عن امل�شروع – التاأمني". كما اأن على مقاويل الإن�شاء احلفاظ على وجود عقود تاأمني حمددة ح�شبما ورد و�شفه 

ب�شورة اأكرث حتديدًا يف ق�شم "نظرة عامة على امل�شروع – التاأمني".

لن يغطي تاأمني �شدارة قبل وبعد تاريخ اكتمال امل�شروع جميع املخاطر التي قد تتعر�ش لها اأعمالها التجارية واأ�شولها )مبا يف ذلك امل�شروع(. قد ل حت�شل 
�شدارة، يف حال وقوع حادث �شمن نطاق التغطية التاأمينية، على تعوي�ش كاف يغطي اخل�شائر الفعلية التي وقعت. وعلى وجه اخل�شو�ش، حتى لو كان التاأمني 
اأو غريها من الأ�شول، فاإن موقع جممع �شدارة و�شخامة حجم بع�ش املعدات امل�شتخدمة فيه والطبيعة الفريدة لبع�ش تلك  اأو تلف املعدات،  �شد فقدان 
املعدات امل�شتخدمة يف امل�شروع، والفرتة الطويلة التي عادة ما يتطلبها ت�شنيع وحدات بديلة، ميكن اأن يوؤدي اإلى تاأخري كبري يف ال�شتبدال وميكن اأن يعيق 

عمليات �شدارة.

مت و�شف اأحكام وحدود التغطية التاأمينية احلالية واملتوقعة لأعمال �شدارة يف ق�شم "نظرة عامة على امل�شروع - التاأمني". لي�ش هناك �شمان باأن با�شتمرار 
وجود بوال�ش تاأمني �شدارة، بعد احل�شول عليها، من موؤمنني مقبولني ب�شروط معقولة جتاريًا اأو حتى يتم احل�شول عليها اإطالقًا. بالإ�شافة اإلى ذلك، واإلى 
احلد الذي ي�شارك فيه �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي يف متويل امل�شروع، كجزء من حزمة ال�شمان، �شتتنازل �شدارة لل�شندوق عن حق ا�شتالم جميع 
عائدات التاأمني مبوجب بوال�ش تاأمني معينة ل�شدارة، كما ميكن لل�شندوق اأي�شًا اأخذ تنازل عن اأي متح�شالت ناجمة عن بوالي�ش اإعادة التاأمني التي يتم 
احل�شول عليها مبوجب بوالي�ش التاأمني املادي اخلا�شة ب�شدارة. ويحق لوكيل ال�شمان املحلي فقط احل�شول على العائدات املتبقية ملدفوعات التاأمني التي 
تبقى بعد تطبيق حزمة ال�شمان اخلا�شة ب�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي، لتوزيعها على م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الآخرين )مبا يف ذلك م�شارك 

ال�شكوك(.
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اإن وقوع اأحداث ل يغطيها تاأمني �شدارة )مثل التخريب اأو ما �شابهه(، وعدم املالئمة يف امل�شتقبل لواحد اأو اأكرث من حملة تاأمني �شدارة، وحيث ل تكفي املبالغ 
امل�شرتدة حتت اأي بولي�شة تاأمني لتغطية تكاليف اإعادة البناء، اأو ا�شتبدال الأ�شول التي ت�شررت، اأو دمرت، والتاأخري يف اأعمال البناء، اأو الإنتاج نتيجة ملثل 
هذا احلدث )�شواء كانت �شمن التغطية التاأمينية اأم ل( و/اأو وجود قيود على �شرف عائدات التاأمني يف الدفع امل�شبق لديون م�شاركي التمويل ذوي الأولوية 
نتيجة لأولوية حق ال�شمان ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )فور الدخول يف ت�شهيل �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي، اإن وجد( ، ميكن جلميع هذه 
العوامل اأن توؤدي اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الأموال املتاحة ل�شدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد 

املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك. 

المخاطر المتعلقة باالختراق األمني العام أوالتخريب:

�شتوظف ال�شركة نظامًا متطورًا لتدابري الأمن املادي حلماية موظفيها وعملياتها واأ�شولها. وميكن حدوث اخرتاق اأمني، مما قد يوؤدي اإلى اإحلاق اأ�شرار 
كبرية باأ�شول �شدارة، اأو اإلى اإ�شابات، اأو خ�شائر يف الأرواح ملوظفيها. قد تكون بع�ش اأو كل التكاليف املرتبطة باأي خرق من هذا القبيل واخل�شائر الناجمة 
عن ذلك غري م�شمولة بالتغطية التاأمينية، وعلى وجه اخل�شو�ش فاإنه لي�ش مطلوبًا من �شدارة الحتفاظ وهي ل حتتفظ بالتاأمني �شد عمليات التخريب، 
)يرجى الطالع بهذا ال�شدد على ق�شم عوامل املخاطرة اأعاله بعنوان "املخاطر املتعلقة بالتاأمني"(. اإن وقوع اأي خمالفة ج�شيمة تتعلق بالأمن العام ميكن 
اأن يوؤدي اإلى )اأ( عدم قدرة �شدارة على اإنتاج املنتجات اأو تعرث �شبكة الإمداد والتوزيع ملنتجاتها. و/ اأو )ب( خ�شارة عامة يف الثقة التي يحظى بها الن�شاط 
القت�شادي، مما قد يوؤدي اإلى ك�شاد اقت�شادي وتدين الطلب على املنتجات الكيماوية والبال�شتيكية، الأمر الذي �شيكون له اأثر �شلبي جوهري على و�شع 
�شدارة املايل ونتائج عملياتها. واأي اأثر �شلبي جوهري من هذا القبيل على الو�شع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها قد يخف�ش ب�شورة جوهرية من الأموال 
امل�شتحقة  املبالغ  لدفع جميع  املُ�شدر  يعتمد عليه  الذي  الوفاء  ال�شكوك، وهو  وثائق �شفقة  املُ�شدر مبوجب  اإلى  بالدفع  التزاماتها  لتلبية  املتاحة ل�شدارة 

والواجبة الدفع من قبله مبوجب ال�شكوك.

المخاطر المرتبطة بموقع المشروع:

اأثر �شلبي  يقع امل�شروع يف منطقة مهمة من الناحية الإ�شرتاتيجية والتي �شهد تاريخها فرتة عدم ا�شتقرار ، واذا تكرر عدم ال�شتقرار ، فقد يكون لذلك 
جوهري على اململكة والتجارة الدولية، وبالتايل على امل�شروع. و�شوف تعتمد اإيرادات �شدارة ب�شكل كبري على قدرة �شفن امل�شوق على نقل املنتجات من خالل 
املمرات املائية الدولية. و اأي ا�شطراب كبري يف حركة ال�شحن البحري قد يكون له تاأثري �شلبي جوهري على قدرة امل�شوق على نقل املنتجات، وبالتايل، يخف�ش 
ب�شورة جوهرية من الأموال املتاحة ل�شدارة لتلبية التزاماتها بالدفع اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، وهو الوفاء الذي يعتمد عليه املُ�شدر لدفع 

جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة الدفع من قبله مبوجب ال�شكوك.

المخاطر المتعلقة بالتذبذب في أسعار العمالت:

يرتبط الريال ال�شعودي حاليًا بالدولر الأمريكي وفقا ل�شيا�شة احلكومة ال�شعودية النقدية احلالية حتى تاريخ اإ�شدار ن�شرة الإ�شدار هذه، )ب�شعر �شرف 
يبلغ 3.75 ريال �سعودي = 1.00 دولر اأمريكي(. ورغم اأنه مل ي�شدر اأي بيان ر�شمي عن احلكومة ال�شعودية اأو موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ب�شاأن تغيري 
هذه ال�شيا�شة، اإل اأنه لي�ش هناك اأي �شمان باأن �شعر ال�شرف هذا �شيظل ثابتًا. و�شيتم تقومي جزء من النفقات الراأ�ش مالية ل�شدارة وجزء من تغطية 
نفقاتها الت�شغيلية بالريال ال�شعودي، بينما �شيتم تقومي جزء كبري من اإيراداتها والتزاماتها طويلة الأجل )عدا ت�شهيالت ال�شكوك، والت�شهيالت الإ�شالمية 
 ،K-Sure والت�شهيالت املغطاة من قبل ،K-Exim الأخرى، والت�شهيالت التجارية بالريال ال�شعودي، وعن�شر الريال ال�شعودي يف الت�شهيالت املغطاة من قبل
لي�ش مطلوبًا من �شدارة الحتفاظ  الأمريكي.  بالدولر  امل�شروع((  ال�شندوق يف متويل  ال�شعودي)اإلى حد م�شاركة  ال�شناعية  التنمية  وت�شهيالت �شندوق 
بربنامج التحوط ملخاطر العملة )اإل يف الظروف التي يتجاوز فيها املبلغ الرئي�شي الرتاكمي للدين الأعلى مرتبة بالريال ال�شعودي ما يعادل 6 مليارات دولر 
اأمريكي ويكون متويل اأ�شواق راأ�ش املال بعمالت اأخرى غري الدولر اأو الريال ال�شعودي(. وفقا لذلك، اإذا �شمح ل�شعر ال�شرف اأن يتذبذب بحرية، واإذا زادت 
قيمة الريال يف مقابل الدولر الأمريكي، فاإن نفقات �شدارة املقّومة بالريال �شوف تزيد بالن�شبة للدولر الأمريكي، وت�شهم بح�شة اأكرب من اإيراداتها املقومة 

بالدولر الأمريكي.

من خالل اتفاقيات داو لت�شويق ونقل املنتجات، �شتح�شل �شدارة على اإيرادات مقومة بعمالت غري الدولر الأمريكي والريال ال�شعودي. وحيث اأنه ل يتعني 
على �شدار احلفاظ على اأي برنامج حتوط )عدا على النحو املبني اأعاله(، فاإن التقلبات يف اأ�شعار �شرف العمالت قد يوؤثر �شلبا على قيمة تلك املبيعات 
وبالتايل على �شايف الدخل والتدفقات النقدية الناجتة عن هذه املبيعات، وهو ما قد يكون له تاأثري �شلبي جوهري على و�شع �شدارة املايل ونتائج عملياتها، 

ويخف�ش من الأموال املتاحة لها لتلبية التزاماتها بالدفع اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك.

ميكن لأي من هذه املخاطر اأن يكون له تاأثري ملمو�ش على الو�شع املايل ل�شدارة ونتائج عملياتها، مما يوؤدي اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الإيرادات الت�شغيلية 
ل�شدارة. وميكن اأن يوؤدي هذا بدوره اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الأموال املتاحة لل�شركة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة 

ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك.
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المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار العموالت:

خالل مرحلة الإن�شاء، �شيتم متويل جممع �شدارة باأموال من م�شادر متنوعة، بع�شها ي�شتخدم اأ�شعار عمولت متقلبة. وخالل التقدم يف �شري العمل، �شتزداد 
املبالغ امل�شحوبة على الت�شهيالت املتاحة و�شتتغري تكاليف امل�شروع نتيجة للتغريات يف اأ�شعار الفائدة ق�شرية الأجل امل�شتخدمة ك�شعر اأ�شا�شي لهذه التمويالت. 
وحيث اأنه ل يتعني على �شدارة احلفاظ على برنامج حتوط لأ�شعار العمولت، فاإن التقلبات يف اأ�شعار العمولت قد توؤثر �شلبا على تكلفة متويل الديون التي 
تتكبدها، مما �شيكون له تاأثري �شلبي جوهري على الو�شع املايل ل�شدارة. مما قد يوؤدي اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الأموال املتاحة ل�شدارة للوفاء بالتزاماتها 
لتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبله 

مبوجب ال�شكوك.

ي�شمح ل�شدارة، وفقا ل�شروط معينة، اأن حت�شل على ديون اإ�شافية. ومل يتم حتديد معدل العمولة على القرو�ش امل�شتقبلية، حيث �شتحددها الظروف ال�شائدة 
يف ال�شوق يف ذلك الوقت. وحيث اأنه ل يتعني على �شدارة احلفاظ على برنامج حتوط لأ�شعار العمولت، فاإن التقلبات يف اأ�شعار العمولت قد يوؤثر �شلبا على 
تكلفة متويل الديون، وقد يكون لذلك التمويل تاأثري �شلبي جوهري على الو�شع املايل ل�شدارة. مما قد يوؤدي اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الأموال املتاحة ل�شدارة 
للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة 

ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك.

المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار السلع:

�شتطلب �شدارة معادن ثمينة و�شلع معينة لت�شغيل امل�شانع والإنتاج ، ولكن تكلفة �شراء تلك املواد غري موؤكدة. كما اأن توافرها اأو وجود بدائل مقبولة لها، هي 
من الأمور اخلارجة عن �شيطرة �شدارة. وحيث اأنه ل يتعني على �شدارة احلفاظ على برنامج حتوط لأ�شعار ال�شلع، فاإن التقلبات يف اأ�شعار املعادن النفي�شة 
قد توؤثر �شلبا على تكلفة اإن�شاء امل�شروع، وقد يكون لها تاأثري �شلبي جوهري على الو�شع املايل ل�شدارة. مما قد يوؤدي اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الأموال املتاحة 
ل�شدارة للوفاء بالتزاماتها لتقدمي الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، التي يعتمد املُ�شدر على الوفاء بها كي ي�شدد جميع املبالغ امل�شتحقة 

والواجبة ال�شداد من قبله مبوجب ال�شكوك.

يمكن أن تؤدي بعض االنتهاكات من قبل بعض المساهمين إلى خروج داو من المشروع، بما في ذلك إنهاء بعض 
اتفاقيات داو لتراخيص التقنية:

وفقا لأحكام اتفاقية امل�شاهمني/ال�شركاء، هناك ظروف معينة قد تخرج ب�شببها داومن امل�شروع.

اإذا وقعت حادثة تق�شري اعترب فيها اأن ال�شريك/امل�شاهم تابع لداو خمل بواجباته، ومت الوفاء خمتلف �شروط اتفاقية امل�شاهمني/ال�شركاء، فيجوز اأن يطلب 
اأ�شهمه/ح�ش�شه لهم. وبعد ممار�شة هذه الآلية، يكون  ال�شركاء/امل�شاهمون الآخرون )بعد فرتة املناق�شة والتقييم( من ال�شريك/امل�شاهم تابع لداو بيع 

ل�شدارة احلق يف اإنهاء اأي اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات مع داو.

اإذا وقعت حادثة تق�شري اعترب فيها اأن ال�شريك/امل�شاهم التابع لأرامكو ال�شعودية قد وقع منه اإخالل بواجباته، ومت حتقق خمتلف �شروط اتفاقية ال�شركاء/
اأ�شهمه/ �شراء  ال�شعودية  لأرامكو  التابع  ال�شريك/امل�شاهم  من  والتقييم(  املناق�شة  فرتة  )بعد  لداو  تابع  ال�شريك/امل�شاهم  يطلب  اأن  فيجوز  امل�شاهمني، 
ح�ش�شه. وبعد ممار�شة هذه الآلية، )وفرتة من املناق�شات بح�شن نية( يكون لداو احلق يف اإنهاء خمتلف العقود مبا فيها اأي اتفاقية ت�شويق ورفع املنتجات 
)PMLA( مع داو واتفاقيات داو للخدمات الفنية، و بع�ش اتفاقيات داو لتوريد املحفزات غري المتالكية، و�شتنتهي حقوق �شدارة لإدخال حت�شينات على 
تقنية داو املرخ�شة مبوجب اتفاقيات داو لرتاخي�ش التقنية التي مل يتم بعد ت�شويقها )وبع�ش احلقوق الأخرى مبوجب اتفاقيات داو لرتاخي�ش التقنية( 

تلقائيا.

ميكن اأن يوؤثر خروج ال�شريك/امل�شاهم التابع لداو �شلبا على �شدارة لأن وجود داو ك�شاحب م�شلحة ملكية يقدم فوائد ا�شرتاتيجية هامة ل�شدارة، مبا 
يف ذلك �شوق البرتوكيماويات العاملي ومعرفة �شل�شلة التوريد التي ترفعها داو ملجل�ش اإدارة �شدارة. عالوة على ذلك، ميكن اأن يوؤثر اإنهاء بع�ش التفاقيات 
واحلقوق ذات ال�شلة )كما هو مو�شح اأعاله( ب�شكل جوهري على عمليات �شدارة، وهذا بدوره ميكن اأن يكون له تاأثري ملمو�ش على و�شع �شدارة املايل. 
ونتيجة لذلك، قد يتم تخفي�ش الأموال املتاحة ل�شداد جميع املبالغ امل�شتحقة مبوجب الت�شهيالت )مبا يف ذلك ت�شهيالت ال�شكوك( ب�شكل جوهري، مما 

يخف�ش الأموال املتاحة للُم�شدر لإجراء الدفع مبوجب ال�شكوك. 

)ب( املخاطر املتعلقة بوثائق �سفقة ال�سكوك وال�سكوك

ُتعتبر قابلية تنفيذ وعد أو تعهد من جانب واحد بالتصرف بطريقة معينة )كما هو مقدم من صدارة في التعهد بتغطية 
التكاليف( أمرًا مشكوكًا فيه في المملكة:

اأو الوعد من جانب واحد باأن يتم ب�شكل غري م�شروط وغري قابل للنق�ش دفع  اأو التعهد من جانب واحد بالت�شرف بطريقة معينة )عدا التعهد  اإن الوعد 
املبلغ الأ�شا�شي الذي مت اقرتا�شه، مبا يف ذلك من خالل اإ�شدار ال�شندات كال�شكوك( قد ل ين�شئ التزامًا قابال للتنفيذ اأمام املحاكم واللجان الق�شائية يف 

اململكة العربية ال�شعودية.
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فيما يتعلق باإ�شدار ال�شكوك، قامت �شدارة مبنح تعهد بتغطية التكاليف اإلى املُ�شدر، وافقت فيه على الدفع للُم�شدر اأو بالنيابة عنه تكاليف وم�شاريف 
حمددة يتكبدها املُ�شدر، مبا يف ذلك ما يتعلق مبختلف مقدمي اخلدمات والأطراف الثالثة اأخرى. وفيما عدا اإذا ما راأت املحكمة اأو اللجنة الق�شائية ذات 
العالقة يف اململكة اأن اللتزامات الواردة �شمن التعهد بتغطية التكاليف هي ملزمة ل�شدارة نظرًا لأن املُ�شدر كان يعمل �شد م�شاحلها اخلا�شة بالعتماد 
عليها، فثمة خماطرة باأن التعهد بتغطية التكاليف لي�ش ملزمًا اأمام املحكمة اأو اللجنة الق�شائية ذات العالقة يف اململكة. ويف هذه احلالة، �شي�شطر املُ�شدر 
اإلى ا�شتخدام املبالغ املتاحة لتلبية التزاماته مبوجب ال�شكوك لتغطية التكاليف وامل�شاريف امل�شتحقة عليه ملقدمي اخلدمات والأطراف الثالثة واجلهات 

الأخرى، مما يقلل من الأموال املتاحة له للدفع اإلى حملة ال�شكوك.

ُتعتبر قابلية تنفيذ حكم من أحكام وثائق صفقة الصكوك )بما في ذلك الصكوك نفسها( فيما يتعلق بعدم قابلية 
خصم الضرائب قد يكون أمرًا مشكوكًا فيه:

قد يتعذر تنفيذ اأي اأحكام واردة يف وثائق �شفقة ال�شكوك )مبا يف ذلك ال�شكوك( فيما يتعلق بالتعوي�ش، اأو التكاليف الزائدة، اأو رد النقود اأو عدم قابلية 
خ�شم ال�شرائب، واإلى احلد الذي يتم فيه تف�شري ذلك ال�شرط من قبل حمكمة اأو جلنة ق�شائية خمت�شة يف اململكة على اأنه حماولة ل�شرتداد مبالغ مل يتم 

تكبدها فعليًا كنتيجة مبا�شرة لإخفاق الطرف التي رفعت �شده املطالبة.

يتوجب على حملة ال�شكوك املحتملني اأن يالحظوا يف هذا ال�شاأن على وجه التحديد اأن وثائق �شفقة ال�شكوك )مبا يف ذلك ال�شكوك نف�شها( حتتوي على 
اأحكام توافق مبوجبها �شدارة، ويف حالة ال�شكوك املُ�شدر، على ت�شديد دفعات اإ�شافية اإلى امل�شتلم ذي العالقة يف حال وجود اأي خ�شم اأو اقتطاع مطلوب 

بفعل القانون املنطبق، بحيث ي�شتلم امل�شتلم املعني املبلغ الكامل امل�شتحق له.

ويف حال رف�شت �شدارة اأو املُ�شدر التقيد بالتزاماتهما مبوجب هذه الأحكام، ويف حالة اعتربت حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة اأن تلك اللتزامات غري 
قابلة للتنفيذ، ف�شيكون هناك خطر باإمكانية اأن ي�شتلم حملة ال�شكوك مبالغ اأقل من امل�شتحق لهم مبوجب ال�شكوك.

ُتعتبرقابلية تنفيذ مبلغ دفعة مبكرة إضافية أمرًا مشكوكًا فيه في المملكة:

حتث ال�شريعة الإ�شالمية على النحو املطبق يف اململكة على ت�شديد الديون، وبالتايل فاإن توقيع اأي غرامات على امل�شاهمة اأو الدفعات املقدمة )مهما كان 
و�شفها( يتم اإيقاعها عند الت�شديد املبكر للدين )مثل – يف حالة ال�شكوك – مبلغ الدفعة املقدمة الإ�شافية كما هو معرف هناك، اأو الدفعة املقابلة لذلك 
اإلى املُ�شدر من قبل �شدارة مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك( تنطوي على خماطرة باأن يتم اعتبارها غري قابلة التنفيذ من قبل املحكمة اأو اللجنة الق�شائية 
يف اململكة. وبالتايل، اإذا رف�ش املُ�شدر اأن يدفع مبلغ دفعة مبكرة اإ�شافية اإلى حملة ال�شكوك، واعتربت اأي حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة اأن دفع ذلك 
املبلغ غري قابل التنفيذ، ف�شتكون هناك خماطرة باأن حملة ال�شكوك لن ي�شتلموا ذلك املبلغ عند ال�شرتداد املبكر لكامل قيمة ال�شكوك مبوجب ال�شرط 3-8 

)الإنهاء املبكر ح�شب خيار املُ�شدر(.

ثمة مخاطرة بأن تكون اتفاقية اإلجارة غير قابلة للتنفيذ إذا اعتبرت أنها تمثل صفقتين في اتفاقية واحدة تتعلقان بنفس 
األصول أو الحقوق أو الخدمات.

مبوجب النظام املعمول به يف اململكة، يعترب بع�ش العلماء اأنه ل ميكن اأن يكون هناك �شفقتني يف اتفاقية واحدة تتعلق بنف�ش الأ�شول اأو احلقوق اأو اخلدمات، 
غري اأن فقهاء اآخرين قد ل يظهر لهم مانع من ذلك اإذا كانت ال�شفقتني خمتلفتني يف طبيعتهما.

وبالتايل، فهناك خطورة باأن اتفاقية الإجارة، الذي مت توثيقها على اأنها )تاأجري حتى التملك( لأ�شول الإجارة قد ل تكون قابلة للتنفيذ اإذا تبنت حمكمة اأو 
جلنة ق�شائية يف اململكة الراأي الأول املذكور اآنفًا.

ويف هذه احلالة، لن يكون املُ�شدر قادرًا على تنفيذ دفع املبالغ امل�شتحقة له من �شدارة مبوجب اتفاقية الإجارة، مما يرتك املُ�شدر دون مبالغ كافية لت�شديد 
الأموال امل�شتحقة عليه مبوجب ال�شكوك.

هناك مخاطرة بإمكانية حل المشاركة:

قد تعترب حمكمة اأو جلنة ق�شائية �شعودية اأن امل�شاركة باطلة اأو منعدمة لالأ�شباب التالية:

)اأ(  مبوجب نظام ال�شركات ال�شعودي، فاإن ال�شركة اأو املن�شاأة التي مل يتم تاأ�شي�شها وفقًا لنظام ال�شركات ال�شعودي اأو التي ل حتمل �شفة ال�شركة اأو 
املن�شاأة املتعارف عليها يف الفقه الإ�شالمي تعترب باطلة. ومل ي�شبق اأن قامت حمكمة اأو جلنة ق�شائية �شعودية باعتماد وتعريف "امل�شاركة"، وبالتايل 
اإذا وجدت حمكمة اأو جلنة ق�شائية �شعودية اأن امل�شاركة لي�شت من اأنواع ال�شركات املعروفة يف الفقه الإ�شالمي، فلن تعترب �شركة امل�شاركة كيانًا 

قانونيًا مبوجب الأنظمة ال�شعودية. 

)ب(  يف حال قيام اأحد ال�شركاء ب�شحب م�شاهمته يف امل�شاركة. هناك خطورة باأن اإعادة حتويل م�شاهمة �شدارة العينية يف راأ�ش مال امل�شاركة، والذي 
ميكن اأن يتم يف اأي وقت يف اأو اعتبارًا من تاريخ اتفاقية امل�شاركة، ميكن اأن يعترب من قبل حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة باأنه �شحب من قبل 

�شدارة مل�شاهمتها يف امل�شاركة، على نقي�ش ال�شفقة الثنائية التي اأبرمها ال�شريك املنتدب وفقًا ل�شلطاته للقيام بذلك مبوجب اتفاقية امل�شاركة.
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يف اأي من احلالتني، فاإن ثمة خماطرة باأن اأي حل للم�شاركة على هذا النحو �شوف يبطل التفاقيات املربمة بالنيابة عن امل�شاركة )مبا يف ذلك اتفاقية الإجارة 
املو�شوفة يف الذمة واتفاقية ال�شراء، واتفاقية وكالة اخلدمة(، على الرغم من اأنها من املرجح اأن ت�شتمر ملزمة ب�شكل انفرادي وت�شامني، وفقًا لأحكامها يف 
مواجهة ال�شركاء يف امل�شاركة. واإذا كان هذا هو احلال، فمن املمكن من خالل كونها قابلة للتنفيذ انفراديًا وت�شامنيًا، مقابل املُ�شدر و�شدارة ك�شركاء، فقد 

يتحمل امل�شدر م�شئوليات غري متوقع تكبدها، مما يرتك املُ�شدر دون اأموال كافية لتلبية التزاماته مبوجب ال�شكوك.

وعلى فر�ش اأن الراأي الثاين هو الذي ي�شود يف حال اأي عملية حل للم�شاركة، فمن املرجح باأن هذا احلل �شيوؤدي اإلى اعتبار اأ�شول امل�شاركة من قبل حمكمة 
اأو جلنة ق�شائية �شعودية مملوكة من قبل ال�شركاء وفقًا مل�شاهمتهم يف راأ�شمال امل�شاركة )املقوم كما يف تاريخ حل امل�شاركة، عقب اأي �شحب لتلك امل�شاهمات، 
وبالتايل اإذا كان �شبب احلل هو �شحب امل�شاهمة، فاإنه ميكن اعتبار اأ�شول امل�شاركة مملوكة بالكامل من قبل املُ�شدر(. اأما التزامات الدفع مبوجب اتفاقية 
باأن تعترب  التنفيذ نتيجة لذلك، ولكن ثمة خماطرة  ُتعترب بال�شرورة غري قابلة  ال�شراء، واتفاقية وكالة اخلدمة لن  الإجارة املو�شوفة يف الذمة، واتفاقية 
حمكمة اأو جلنة ق�شائية �شعودية اأن الدفعات يجب اأن ت�شتحق لكل �شريك بن�شبة ح�شة ملكيته يف اأ�شول امل�شاركة )بالتنا�شب مع م�شاهمة كل منهم يف راأ�ش 
مال امل�شاركة مقومًا بتاريخ حل امل�شاركة بعد اأي �شحب لتلك امل�شاهمات(. وبالتايل، اإذا كان �شبب حل امل�شاركة لي�ش ب�شبب �شحب امل�شاهمة، ولكن ل�شدور 
حكم ل يعرتف بامل�شاركة ككيان مبوجب النظام املعمول به يف ال�شعودية، فثمة خماطرة يف اأن تاأمر حمكمة اأو جلنة ق�شائية �شعودية باأنه يجب امل�شاركة يف 
الدفعات امل�شتحقة للُم�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك مع �شدارة ب�شفتها ال�شريك الآخر، وذلك بالتنا�شب مع ملكية كل منهما يف اأ�شول امل�شاركة. فاإذا 
كان هذا هو احلال، وبناًء على تقييم من قبل حمكمة اأو جلنة ق�شائية مل�شالح امللكية الن�شبية لل�شركاء لأ�شول امل�شاركة يف حينه، فمن املمكن اأن يح�شل 
املُ�شدر على اأموال غري كافية من �شدارة لت�شديد الدفعات املتعلقة باملبالغ امل�شتحقة عليه مبوجب ال�شكوك. ومن ناحية اأخرى، فيمكن اأن تعترب حمكمة اأو 
جلنة ق�شائية �شعودية اأنه على الرغم من كون امللكية يف اأ�شول امل�شاركة موزعة بالتنا�شب بني ال�شركاء كما هو مو�شوف اأعاله، ولكون اأ�شول الإجارة متثل 
م�شتحقات املُ�شدر وم�شاحله يف اأ�شول امل�شروع فقط، فاإن جميع هذه املبالغ يجب اأن ت�شتمر م�شتحقة للُم�شدر وفقًا لأحكام التفاقيات، لكن ل ميكن تاأكيد 

اأن هذا الراأي �شيكون هو الراأي ال�شائد.

اأنها لي�شت كيانًا قانونيًا، فيمكن اأن تقرر حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة اأن م�شالح حملة ال�شكوك يف  اإ�شافة ملا تقدم، اإذا مت حل امل�شاركة اأو وجد 
امل�شاركة قد مت حتويلها اإلى مطالبة بالدين يف اأ�شول الإجارة. ومبوجب النظام واجب التطبيق يف اململكة، فاإن حتويل اأو بيع الدين غري م�شموح به عمومًا، 
وبالتايل فاإن قرارًا من هذا القبيل تاأخذه حمكمة اأو جلنة ق�شائية �شعودية من املرجح اأن يوؤدي اإلى جعل ال�شكوك غري قابلة للتداول وفقًا ملبادئ ال�شريعة 
الإ�شالمية )رغم اأن بع�ش العلماء يقرون بذلك النقل اأو البيع بالقيمة ال�شمية(. اإ�شافة لذلك ويف هذا ال�شياق، يتوجب على حملة ال�شكوك املحتملني اأن 
يالحظوا اأ�شول امل�شروع فقط تقدر بـ )7.5(% تقريبًا املكتملة كما يف تاريخ هذه الن�شرة، واأنه يف الواقع العملي من املحتمل اأن تبقى ال�شكوك قابلة التداول 

يف هذه الظروف يف تداول.

هناك مخاطرة بإمكانية قيام محكمة أو لجنة قضائية في المملكة باعتبار التزامات الدفع من صدارة إلى الُمصدر 
بموجب وثائق صفقة الصكوك غير قابلة التنفيذ إذا رفضت صدارة دفعها، حيث أن الُمصدر يعتمد على هذه الدفعات 

كإيراداته الوحيدة لتمكينه من دفع المبالغ المستحقة عليه بموجب الصكوك:
التزامات الدفع اخلا�شة ب�شدارة مبوجب وثائق عملية ال�شكوك، وعلى وجه اخل�شو�ش اتفاقية الإجارة، واتفاقية ال�شراء، واتفاقية وكالة اخلدمة، والتعهد 
بتغطية التكاليف ت�شكل م�شدر الدخل الوحيد للُم�شدر. فاإذا رف�شت �شدارة مراعاة التزاماتها بالدفع، اأو طعنت يف اأي من التزاماتها بالدفع اإلى املُ�شدر 

على اأ�شا�ش عدم قابلية تنفيذها، فلن يتح�شل املُ�شدر على اأموال كافية لدفع املبالغ امل�شتحقة عليه مبوجب ال�شكوك.

هناك عدد من الأحوال التي ميكن ل�شدارة فيها املجادلة بنجاح باأن بع�ش اأو جميع التزاماتها بالدفع اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك غري ملزمة. 
و�شيتم اإلقاء املزيد من ال�شوء على اأهم هذه الأحوال يف هذا الق�شم من ن�شرة الإ�شدار، ولكنها لي�شت الأ�ش�ش الوحيدة التي قد تعتمد عليها �شدارة يف بناء 
ال�شعودية و/اأو بالعتماد على خ�شائ�ش معينة لهيكل وثائق �شفقة  العامة  ال�شيا�شات  اأو  القانون  اإلى مبادئ عامة يف  ت�شتند  والتي قد  مثل هذا الدعاء، 
ال�شكوك والعمليات املت�شورة فيها. ولي�ش ثمة �شمان فيما اإذا كانت مثل هذه املطالبة �شتنجح اأم ل. حتى لو اأخفقت �شدارة يف القيام بهذا العرتا�ش، فاإن 

الوقت امل�شتنفذ يف اإثبات عدم �شحة هذا الدعاء قد يوؤدي اإلى تاأخريات كبرية يف دفع املبالغ امل�شتحقة حلملة ال�شكوك.

�شفقة  وثائق  مبوجب  املُ�شدر  اإلى  ب�شدارة  اخلا�شة  الدفع  التزامات  فاإن  امل�شروع،  اكتمال  تاريخ  قبل  اأنه  مالحظة  املحتملني  ال�شكوك  حملة  على  يتعني 
ال�شكوك م�شمونة من قبل �شامني الكتمال مبوجب �شمانات الكتمال، واأن التزامات ال�شمان اخلا�شة ب�شامني الكتمال الواردة يف تلك التفاقية من�شو�ش 
عليها بو�شوح يف اإلزامهم، �شواء كانت التزامات �شدارة مبوجب التفاقيات ذات العالقة غري �شرعية اأو غري قابلة التنفيذ اأو غري ذلك. اإ�شافة لذلك فقد 
وفقًا  ال�شكوك  وثائق �شفقة  كانت، مبوجب  باأي �شفة  اآخر،  لأي طرف  اأو  املُ�شدر  اإلى  امل�شتحقة عليها  املبالغ  بدفع جميع  تعهدًا منف�شاًل  اأعطت �شدارة 
لأحكامها مبوجب البند 42 )وثائق ت�شهيالت ال�شكوك( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة كما لو اأن تلك الأحكام قد وردت بالكامل يف تلك التفاقية التي 
اأوجه الق�شور التي حتيط  تخ�شع للقانون الإجنليزي وتخ�شع ل�شلطة املحاكم الإجنليزية الق�شائية. لكن يتوجب على حملة ال�شكوك املحتملني مالحظة 
بقابلية تنفيذ الأحكام التي ت�شدرها املحاكم الإجنليزية يف اململكة العربية ال�شعودية، ح�شبما متت مناق�شته يف بند عوامل املخاطرة املعنون بـ "ميكن اأن 

تواجه امل�شتثمرين �شعوبات يف اإنفاذ قرارات التحكيم والأحكام الأجنبية يف اململكة" من ن�شرة الإ�شدار هذه.

اأخريًا، يتوجب على حملة ال�شكوك املحتملني مالحظة اأن حمكمًة اأو جلنًة ق�شائية �شعودية ما قد تختار منع �شدارة من "الإثراء بدون �شبب" نتيجة اجلدل 
باأن اأحد اللتزامات اأو اأكرث غري قابلة التنفيذ كما هو مو�شوف اأعاله، بحيث اأنه، على �شبيل املثال، لي�ش من املمكن تفادي �شداد املبلغ الأ�شلي والتزاماته 

اإلى امل�شدر، غري اأنه لي�ش هناك �شمان بذلك. 
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يتعين على حملة الصكوك المحتملين مالحظة انه ليس لديهم مستحقات مادية في أصول المشروع أو في حقوق 
ملكية في أصول المشاركة األخرى، مثل المساهمة من قبل الشركاء )بما في ذلك المساهمة الرأس مالية العينية 

المقدمة من صدارة لحقوقها وفوائدها ومستحقاتها في ونحو وبموجب اتفاقية تأجير األرض الصناعية(:

اإن حيازة ال�شكوك ل تخول حملة ال�شكوك احليازة املادية لأ�شول امل�شروع، اأو ملكية اأ�شول امل�شاركة الأخرى مثل م�شاهمات ال�شركاء )مبا يف ذلك امل�شاهمة 
الراأ�ش مالية العينية املقدمة من �شدارة واملمثلة بحقوقها، وفوائدها، وم�شتحقاتها يف ونحو ومبوجب اتفاقية تاأجري الأر�ش ال�شناعية الرئي�شية(. كل �شك 
4-1 )اأ�شول ال�شكوك(" من هذه  "اأحكام و�شروط ال�شكوك - ال�شرط  اأ�شول ال�شكوك، والتي مت حتديدها يف ق�شم  ميثل امل�شلحة اخلا�شة بحامله يف 
الن�شرة، وت�شمل كافة حقوق وملكية وم�شالح وفوائد امل�شدر، احلالية وامل�شتقبلية، يف ونحو ومبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك التي هو طرف فيها اأو التي هو 
اأحد امل�شتفيدين منها، اأو بخالف ذلك له اأي من تلك احلقوق، وامللكية، وامل�شلحة، والفائدة، ولكنه ل ي�شمل احليازة املادية لأ�شول امل�شروع اأو ملكية اأ�شول 
امل�شاركة الأخرى. وكل �شك يخول حامله با�شتالم توزيعات دورية من املُ�شدر للمبالغ املن�شو�ش على ا�شتحقاقها عليه مبوجب اأحكام و�شروط ال�شكوك )كما 

هي حمددة يف هذه الن�شرة(.

على وجه اخل�شو�ش على حملة ال�شكوك املحتملني مالحظة اأن - وكما هو مو�شح مبزيد من التف�شيل يف بند عوامل املخاطرة املعنون بـ "ال�شمان املمنوح 
من �شدارة للدين الأعلى مرتبة )مبا ذلك ت�شهيالت ال�شكوك( حمدود وتنفيذه يخ�شع لبع�ش ال�شكوك"- الأ�شول املادية ل�شدارة غري م�شمونة مل�شلحة 
م�شاركي التمويل ذوي الأولوية )مبن فيهم املُ�شدر(، وغري م�شمولة بالتايل كجزء من امللكية امل�شمونة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، واأن �شندوق التنمية 
ال�شناعية ال�شعودي، اعتبارًا من التاريخ الذي ين�شم فيه اإلى ترتيبات متويل �شدارة كم�شارك متويل ذي اأولوية، �شيح�شل على رهن ذي اأولوية اأولى على 
جممع �شدارة وجميع الأ�شول املادية الأخرى املتعلقة بامل�شروع، مبا يف ذلك اأ�شول امل�شروع )اإن انطبق(، و�شوف يعتمد حملة ال�شكوك )من خالل امل�شدر 
ب�شفته م�شاركًا ذا اأولوية يف ال�شكوك( على اتفاقية �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي باأن يعيد املتح�شالت املتبقية بعد تنفيذ م�شالح ال�شمان ذات 

العالقة التي ميتلكها على الأ�شول املادية ل�شدارة وفقًا لتفاقية التنازل عن م�شالح ال�شمان مع �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي.

 اإن م�شالح ال�شمان التي مت اإن�شاوؤها مبوجب وثائق �شمان املُ�شدر مت و�شفها يف هذا الق�شم اأدناه حتت البند الذي عنوانه "ت�شتمل �شمانات حملة ال�شكوك 
ب�شكل رئي�شي على �شمان احلقوق التعاقدية للُم�شدر وفقًا لوثائق �شمان امل�شدر. وحملة ال�شكوك لي�شوا م�شمونني مبا�شرة مبوجب ال�شمان املقدم من 
قبل �شدارة لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي ووكيل ال�شمان املحلي". واإذا ما مت تنفيذها، ف�شتخول حملة ال�شكوك )من �شمن اأ�شياء اأخرى( بال�شتفادة من 
احلقوق التعاقدية للُم�شدر ل�شتالم الدفعات من �شدارة للمبالغ املختلفة مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك. غري اأنها ل تخول حملة ال�شكوك حيازة اأو احلق 

يف بيع اأو تاأجري اأ�شول امل�شروع اأو اأ�شول امل�شاركة الأخرى.

هناك مخاطرة بأن إصدار الصكوك من قبل الُمصدر قد يكون خارج نطاق صالحياته:

اإن نظام ال�شركات ال�شعودي ل ين�ش �شراحة على اإ�شدار اأوراق مالية ذات طبيعة م�شابهة لل�شكوك من قبل �شركة �شعودية م�شاهمة )مثل املُ�شدر(. غري 
اأنه يجدر بحملة ال�شكوك مالحظة ما يلي:

)اأ( ل يحتوي نظام ال�شركات على اأي اأحكام متنع �شراحة ال�شركة امل�شاهمة ال�شعودية من اإ�شدار اأوراق مالية ذات طبيعة م�شابهة لل�شكوك.

)ب(  متثل ال�شكوك م�شالح كل حامل �شكوك يف اأ�شول ال�شكوك، ول مينع نظام ال�شركات ال�شعودي ال�شركات ال�شعودية من نقل اأي من حقوقها و/اأو 
التزاماتها مبوجب اأي عقد تكون طرفًا فيه.

)ج( النظام الأ�شا�شي للُم�شدر يخوله ب�شكل حمدد باإ�شدار �شندات مبا يف ذلك �شندات الدين وال�شكوك.

)د(  مت اعتماد طرح واإ�شدار ال�شكوك من قبل هيئة ال�شوق املالية التي تنظم طرح واإ�شدار الأوراق املالية يف اململكة العربية ال�شعودية.

غري اأنه مل يحدث �شابقًا يف اململكة اأن اأي اأوراق مالية اأو �شندات ذات طبيعة م�شابهة لل�شكوك كانت عر�شة للتاأويالت القانونية اأو التنفيذ يف اململكة العربية 
ال�شعودية، وبالتايل فمن غري املوؤكد على وجه التحديد كيف واإلى اأي حد ميكن اأن تعترب حمكمة �شعودية اأو اللجنة اأن ال�شكوك مت اإ�شدارها ح�شب الأ�شول 

من قبل املُ�شدر.

تسليم أصول المشروع بموجب اتفاقية الشراء ليس شرطًا لتاريخ اكتمال المشروع، والذي تنتهي عنده ضمانات 
االكتمال: 

من املمكن اأن يحل تاريخ اكتمال امل�شروع دون اأن تكمل �شدارة اإن�شاء جميع اأ�شول امل�شروع مو�شوع التزامات ال�شراء مبوجب اتفاقية ال�شراء. وهذا يعني على 
الرغم من ذلك انتهاء �شمانات الكتمال بحلول تاريخ اكتمال امل�شروع، وعليه فاإن اأي مدفوعات م�شتحقة اأو واجبة ال�شداد بعد ذلك من قبل �شدارة مبوجب 

وثائق �شفقة ال�شكوك لن ت�شتفيد من اأحكام تلك الوثائق.

يف حال مل تقم �شدارة باإن�شاء جميع اأ�شول امل�شروع، ف�شوف يوؤدي هذا الإخفاق اإلى عدم الت�شليم مبوجب اتفاقية ال�شراء، مما يت�شبب يف )1( ا�شتحقاق 
دفع تعوي�شات الت�شليم املتاأخر من قبل �شدارة على اأ�شا�ش دوري اإذا ما ا�شتمر عدم الت�شليم هذا بعد التاريخ املحدد كتاريخ اكتمال م�شتهدف، و)2( اإذا مت 
اإنهاء اتفاقية ال�شراء قبل ت�شليم اأ�شول امل�شروع، فيجب اأن يتم دفع مبلغ اإنهاء �شراء املُ�شدر )لتمويل ا�شرتداد ال�شكوك( الناجم عن ذلك. اإن قابلية تنفيذ 
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اللتزام بدفع تعوي�شات الت�شليم املتاأخر ومبلغ اإنهاء �شراء املُ�شدر يف اململكة هو اأمر م�شكوك يف ح�شوله اإذا ما مت تف�شريه من قبل حمكمة اأو هيئة ق�شائية 
اأخرى يف اململكة كغرامة بدًل من تقديرات حقيقية للخ�شارة التي مت تكبدها، وهذه اللتزامات، يف احلالت املو�شوفة يف عوامل املخاطرة، مل تعد ت�شتفيد من 

الدعم املقدم من خالل �شمانات الكتمال اعتبارًا من تاريخ اكتمال امل�شروع.

عالوة على ذلك، ففي مثل هذه احلالت فاإن قدرة حملة ال�شكوك على طلب اإجراء تنفيذي من قبل اأغلبية الدائنني ذوي الأولوية الالزمة لذلك يف حالة عدم 
دفع هذه املبالغ من قبل �شدارة قدرة حمدودة وذلك على النحو املبني يف عوامل املخاطرة بعنوان "متثل ال�شكوك ن�شبة �شغرية من اإجمايل ديون �شدارة 
الأعلى مرتبة. تتخذ قرارات الدائنني على اأ�شا�ش الن�شبة والتنا�شب، مما قد يحد من قدرة املُ�شدر املوجه من قبل وكيل حملة ال�شكوك الذي يت�شرف بناء 

على تعليمات حملة ال�شكوك على التاأثريعلى نتائج قرارات الدائنني". 

تشتمل ضمانات حملة الصكوك بشكل رئيسي على ضمان الحقوق التعاقدية للُمصدر وفقًا لوثائق ضمان المصدر. 
وحملة الصكوك ليسوا مضمونين مباشرة بموجب الضمانات المقدمة من صدارة ألمين ووكيل الضمان الخارجي ووكيل 

الضمان المحلي.

اإن التزامات املُ�شدر )من بني اأمور اأخرى( بت�شديد الدفعات مبوجب ال�شكوك م�شمونة ل�شالح وكالء �شمان املُ�شدر بالنيابة عن حملة ال�شكوك واأطراف 
اأخرى م�شمونة من املُ�شدر وفقًا لوثائق �شمان املُ�شدر.

مت و�شف م�شالح ال�شمان النا�شئة عن وثائق ال�شمان بتف�شيل اأكرث يف ق�شم " ملخ�ش وثائق �شفقة ال�شكوك – وثائق �شمان املُ�شدر". وتتاألف ب�شكل رئي�شي 
من التنازل، على �شبيل ال�شمان، مبوجب الأنظمة ال�شعودية اأو القانون الإجنليزي ح�شبما ينطبق، عن حقوق املُ�شدر كم�شارك متويل ذي اأولوية، وطرف 
م�شمون مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك، واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، واتفاقية الدائنني واتفاقية احل�شاب، ووثائق ال�شمان، ووثائق التمويل الأخرى، 

التي هو طرف فيها اأو له حقوق مبوجبها.

اإن م�شالح ال�شمان النا�شئة مبوجب وثائق �شمان املُ�شدر قابلة للتنفيذ بطريقة حمددة ووفقًا ل�شروط مت و�شفها يف ق�شم " ملخ�ش وثائق �شفقة ال�شكوك 
املُ�شدر" يف ن�شرة الإ�شدارهذه. �شمان  – وثائق 

املُ�شدر يف ممار�شة حقوقه  لتوجيه  املُ�شدر  اإلى متكني وكالء �شمان  املُ�شدر، فهي تهدف  وثائق �شمان  النا�شئة مبوجب  ال�شمان  تنفيذ م�شالح  يف حال 
التعاقدية امل�شمونة كما �شلف ذكره، اأو بدل عن ذلك، ملمار�شة تلك احلقوق كمتنازل له ووكيل مفو�ش ح�شب الأ�شول �شريطة )عند ال�شرورة( تلقي التعليمات 
من حملة ال�شكوك، اأو وكيل حملة ال�شكوك بالنيابة عن حملة ال�شكوك. ويجب مالحظة اأن حملة ال�شكوك ل ي�شتفيدون مبا�شرة من م�شالح ال�شمان التي 
متنحها �شدارة مبوجب وثائق ال�شمان املحكومة بالقانون ال�شعودي. ذلك اأن ا�شتفادتهم من م�شالح ال�شمان غري مبا�شرة من خالل منح ال�شمان من قبل 

املُ�شدر مبوجب وثائق �شمان املُ�شدر اإلى وكالء �شمان امل�شدر.

وفيما يتعلق مب�شالح ال�شمان التي اأن�شاأتها وثائق �شمان املُ�شدر، فيتوجب على حملة ال�شكوك املحتملني مالحظة ما يلي: 

)اأ(  �شيكون تنازًل قاباًل للتنفيذ �شد طرف ثالث اإذا مت اإ�شعاره بذلك اأقر به ذلك الطرف الثالث وفقا لالأحكام ذات العالقة، وقد مت اأو �شيتم اإ�شعار 
الأطراف املقابلة يف التفاقيات بذلك التنازل الذي قام مبوجبه امل�شدر مبنح �شمان وفقًا لوثائق �شمان املُ�شدر. غري اأنه يجدر بحملة ال�شكوك 
ذوي ال�شلة مالحظة اأن قابلية تنفيذ التنازل املفرت�ش عن طريق ال�شمان )مثل ذلك املمنوح من قبل املُ�شدر وفقا لوثائق �شمان املُ�شدر( مل 
تخ�شع بعد للنظر من قبل حماكم اململكة العربية ال�شعودية. واإذا ما راأت حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة اأن مثل هذا التنازل غري قابل للتنفيذ، 

فقد يواجه حملة ال�شكوك �شعوبة اأكرث يف ا�شرتداد املبالغ امل�شتحقة لهم مبوجب ال�شكوك.

)ب(  مبوجب وثائق �شمان املُ�شدر، منح املُ�شدر رهنا على ح�شاب ال�شفقة واملبالغ الدائنة القائمة يف ذلك احل�شاب، ل�شالح وكيل �شمان املُ�شدر 
املحلي ل�شالح )من بني اآخرين( حملة ال�شكوك )اإلى جانب التنازل عن حقوقه فيما يتعلق بح�شاب ال�شفقة والأر�شدة الدائنة املودعة فيه(. 
ولإن�شاء الرهن، فاإن املرتهن يجب اأن يثبت احليازة املادية اأو ال�شيطرة الفعلية على املرهون ول يجوز اأن يكون للراهن اأي حق للت�شرف اأو غري 
ذلك من �شيطرة على املرهون. بالإ�شافة اإلى ذلك، يجب اأن يكون املرهون قاباًل للبيع. وحيث اأن الرهن املزمع اإن�شاوؤه على ح�شاب ال�شفقة مل يتم 
النظر فيه بعد من قبل حمكمة �شعودية، فاإنه ل يزال من غري املوؤكد فيما اإذا كانت حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة العربية ال�شعودية �شتعترب اأو 
ل تعترب اأن لدى وكيل �شمان املُ�شدر املحلي حيازة اأو �شيطرة كافية على احل�شاب لإن�شاء رهن �شحيح، اأو اأن تعترب اأنه قد مت اإن�شاء رهن �شحيح 

على الأ�شول التي ميكن بيعها يف اإطار الأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية. 

)ج(  مبوجب ال�شريعة الإ�شالمية كما هي مطبقة يف اململكة العربية ال�شعودية، ل ميكن تنفيذ فوائد ال�شمان ب�شبب اإخفاق املدين يف دفع الفوائد اأو مبلغ له طبيعة 
الفائدة )مهما كان و�شفه(. وعليه، فاإذا ما اعتربت اأي حمكمة يف اململكة العربية ال�شعودية اأن اأي مبلغ ي�شتحق الدفع من قبل املُ�شدر مبوجب ال�شكوك 
ميثل دفعة فوائد، فاإن هناك خماطرة باأن فوائد ال�شمان املقررة يف وثائق �شمان املُ�شدر قد ت�شبح غري نافذة فيما يتعلق بعدم دفعها من قبل املُ�شدر.

باأنه  يعترب  التزامًا  تن�شىء  التي  العالقة،  التفاقية ذات  اأحكام  املتاحة مبوجب  الدين  اإجمايل  مبلغ  �شي�شمن فقط  اأي م�شالح �شمانية  )د(  اإن منح 
م�شمون كما يف تاريخ منح ال�شمان ذي العالقة. وبالتايل، لو مت زيادة املديونية مبوجب ال�شكوك يف اأي وقت بعد تاريخ هذه الن�شرة، فمن املرجح 
اأن يكون من ال�شروري اأخذ �شمان اإ�شايف فيما يتعلق باملبلغ الزائد، ولي�ش هناك ثمة تاأكيد باأن املُ�شدر �شيمتثل للتزاماته بفعل ذلك، اأو اأن تكون 

الأ�شول غري املعباأة متاحة لذلك الغر�ش.
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)هـ(  ومن �شمات فوائد ال�شمان املمنوحة مبوجب وثائق �شمان املُ�شدر هو اأنه قد مت اإعطاء وكالة لوكالء �شمان املُ�شدر من قبل املُ�شدر فيما يتعلق 
بذلك، مما ميكن وكالء �شمان املُ�شدر من اتخاذ اأي اإجراءات �شرورية حلماية واحلفاظ على اأو اإجناز فوائد ال�شمان ب�شفتهم وكالء امل�شدر 
ااملفو�شني ح�شب الآ�شول. غري اأنه مبوجب الأنظمة واللوائح املنطبقة يف اململكة العربية ال�شعودية، فاإن تعيني )�شواء كان هذا التعيني ح�شب ن�شه 
قاباًل للنق�ش اأم ل( طرف ثالث كوكيل بالفعل، اأو نائب اأو وكيل مفو�ش بالت�شرف بالنيابة عن اأو با�شم الطرف اأو ال�شخ�ش الذي قام بتعيينه، 
التوكيل  اإن �شالحيات  اإذا كانت ال�شالحية مقرونة مب�شلحة مرهونة بنتائج ممار�شة ال�شالحية املذكورة.  اإل  للنق�ش  باأنه قابل  يعترب عمومًا 
املمنوحة لوكالء �شمان املُ�شدر قد مت الن�ش عليها �شراحة باأنها غري قابلة للنق�ش، ولكن هناك اأمر غري موؤكد فيما يتعلق باإمكانية نق�ش التفوي�ش 
اآثار �شلبية على قدرة وكالء �شمان املُ�شدر بتنفيذ  اأن يكون له  برغبة املُ�شدر، حتى ولو كان ذلك التفوي�ش مقرون مب�شلحة. ومن �شاأن ذلك 
ال�شمان بالنيابة عن حملة ال�شكوك والأطراف امل�شمونة الأخرى من املُ�شدر. و اأي ت�شرف يتخذه الطرف الثالث وفقًا لذلك التفوي�ش قبل اإ�شعار 
الطرف الثالث بالنق�ش، �شيكون نافذًا. وحيث اأن وزارة العدل قد اأ�ش�شت موؤخرًا ممار�شة ا�شتخدام مناذج حمددة من الوكالة، فثمة خطر باأن 

والوكالت مل�شلحة وكالء �شمان امل�شدر قد ل يتم ت�شديقها من قبل كاتب العدل. 

هناك عدد من الحاالت التي يجوز فيها استرداد قيمة الصكوك قبل تاريخ استحقاقها المقرر:

ت�شتمل �شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، واتفاقية الدائنني على عدد من الأحكام التي ت�شمح ل�شدارة با�شرتداد بع�ش اأو كل الديون الأعلى مرتبة قبل 
موعد ا�شتحقاقها. تنطبق بع�ش هذه الأحكام ولي�ش جميعها على ت�شهيالت ال�شكوك التي يقدمها املُ�شدر اإلى �شدارة. واإذا ما مت الدفع امل�شبق لت�شهيالت 
ال�شكوك عماًل باأحد هذه الأحكام، فمن ثم تن�ش اأحكام و�شروط ال�شكوك على ا�شرتداد مبكر لل�شكوك. وبالتايل، فهناك عدد من احلالت التي يجوز فيها 

اإعادة دفع قيمة ال�شكوك قبل تاريخ ا�شتحقاقها املقرر.

لالطالع على ملخ�ش كامل لالأحكام، وتف�شري اأي منها ينطبق على ت�شهيالت ال�شكوك، يرجى مراجعة ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية 
الأحكام العامة ال�شاملة "، و "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية الدائنني"، و"�شروط واأحكام ال�شكوك" يف ن�شرة الإ�شدار هذه.

وب�شكل خا�ش، ولكن لي�ش على �شبيل احل�شر، يجب على حملة ال�شكوك املحتملني مالحظة اأنه وفقًا لل�شرط 8-3 )الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�شدر( 
وال�شرط املقابل له يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، اإما )1( يف اأي تاريخ توزيع دوري يحل بعد الذكرى اخلام�شة من تاريخ الإقفال، اأو )2( يف اأي وقت 
مبوجب )اإ�شعار مدته ل تزيد عن �شتني )60( يومًا( بعد وقوع حادثة تنفيذية، يف كل حالة يكون فيها املُ�شدر قد اختار ا�شرتداد قيمة ال�شكوك )كليًا ولي�ش 

جزئيًا(، واأخطر بذلك �شدارة، �شتقوم �شدارة بت�شديد قيمة ال�شكوك م�شبقًا بالكامل، وبالتايل يقوم املُ�شدر با�شرتداد ال�شكوك بالكامل.

وباملثل، وفقًا لل�شرط 8-2 )الإنهاء املبكر لأ�شباب �شريبية( وال�شرط املقابل له يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، يف اأي تاريخ توزيع دوري بعد وقوع حدث 
يتعلق بال�شريبة، اختار املُ�شدر وفقا له ا�شرتداد قيمة ال�شكوك )كليًا ولي�ش جزئيًا(، �شتقوم ال�شركة بت�شديد قيمة ال�شكوك م�شبقًا بالكامل، وبالتايل يقوم 

املُ�شدر با�شرتداد ال�شكوك بالكامل.

ووفقًا لل�شرط 8-4 )الإنهاء بعد وقوع حدث يتعلق بالدائنني(، يقوم املُ�شدر با�شرتداد ال�شكوك مقابل مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق بتاريخ اإنهاء الناجم 
عن حادث يتعلق بعقد الدائنني )ح�شب تعريف كل منهما الوارد يف ال�شرط 8-4 )الإنهاء عقب حادث يتعلق بالدائنني( عند حدوث حدث يتعلق بالدائنني(. 
ويت�شمن احلدث الذي يتعلق بالدائنني اأن ت�شبح �شدارة ملزمة وفقا للفقرة الفرعية )ب( من البند 10-8 )الدفعة الإلزامية – حادثة اخل�شارة الكلية(، 
اأو تختار- وفقًا للفقرة الفرعية )اأ( من البند 10-9 )الدفعة الإلزامية- حادثة اخل�شارة الكلية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، اأو ت�شبح ملزمة وفقًا 
للبند 10-8 )الدفعات الإلزامية الأولية– ت�شهيالت ال�شكوك( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، بالقيام بالت�شديد املبكر لكامل قيمة ت�شهيالت ال�شكوك.

وبالتايل هناك عامل خماطرة، يتمثل يف اأنه، ويف ظروف خمتلفة، بع�شها خارج نطاق �شيطرة �شدارة واملُ�شدر، ميكن ا�شرتداد ال�شكوك كليًا اأو جزئيًا يف 
وقت مبكر، با�شتثناء ال�شرتداد املبكر لل�شكوك وفقًا لختيار املُ�شدر يف ال�شراء مبوجب ال�شرط 8-3 )الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�شدر(، ح�شبما ورد 
و�شفه اأعاله، ومن ثم فقط ويف ظروف حمدودة كما هو مو�شح يف ذلك ال�شرط 8-3 )الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�شدر(، لن يكون هناك تعوي�ش على 

�شكل عالوة اأو مبلغ جابر اأو اأية مدفوعات اأخرى للم�شتثمرين مقابل ذلك ال�شرتداد املبكر.

إذا وقعت حادثة خسارة كلية، فقد ال تكون هناك أموال كافية متحققة من متحصالت التأمين لتسديد الصكوك بالكامل، 
وفي حاالت محددة فقد تكون صدارة غير ملزمة بدفع كامل مبلغ عجز الخسارة الكلية:

اإذا وقعت حادثة خ�شارة كلية تتعلق باأ�شول الإجارة، ومل يتم ا�شتعادة ال�شكوك وفقًا لل�شرط 8-4 )الإنهاء بعد حادثة تتعلق باتفاقية الدائنني( وذلك ب�شبب 
عدم اختيار �شدارة وفقًا للفقرة الفرعية )اأ( من البند 10-8 )الدفعة امل�شبقة الإلزامية- حادثة اخل�شارة الكلية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، اأن 
تدفع م�شبقًا ت�شهيالت ال�شكوك املتعلقة بذلك خالل 60 يومًا من وقوع حادثة اخل�شارة الكلية املذكورة، فاإنه يجب فورًا بعد ذلك: )1( ا�شرتداد ال�شكوك 
وفقًا لل�شرط 8-4 )الإنهاء بعد حادثة تتعلق بالدائنني( ب�شبب اأن �شدارة اأ�شبحت ملزمة وفقًا للفقرة الفرعية )ب()1( من البند 10-8 )الدفعة امل�سبقة 
الإلزامية – حادثة اخل�شارة الكلية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، اأن تدفع م�شبقًا كامل ت�شهيالت ال�شكوك. و)2( تلتزم �شدارة وفقًا للفقرة الفرعية 
)ب()2( من البند 10-9 )الدفعة امل�شبقة الإلزامية- حادثة اخل�شارة الكلية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، اأن تدفع م�شبقًا اأو تدفع مبكرًا )ح�شب 

احلالة( مبلغًا ي�شاوي كافة املبالغ القائمة مبوجب كل ت�شهيل اآخر.
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واإذا كان يتعني ا�شرتداد ال�شكوك وفقًا للبند )1( اأعاله، ف�شوف يتم تخفي�ش مبلغ توزيع الإنهاء امل�شتحق الدفع اإلى حملة ال�شكوك مببلغ ي�شاوي مبلغ عجز 
اخل�شارة الكلية الذي ينطبق اإذا )�ش( مل تكن �شدارة )ب�شفتها مقاول اخلدمات مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة( قد اأخلت يف تاأدية التزاماتها مبوجب البند 
)4( من اتفاقية وكالة اخلدمة يف احل�شول واحلفاظ على عقود تاأمني معينة تتعلق باأ�شول الإجارة، اأو )�ش( اإذا مل تكن �شدارة )ب�شفتها م�شتاأجرًا مبوجب 
اتفاقية الإجارة( قد اأخلت اأو ق�شرت اأو وقع منها تفريط يف تاأدية التزاماتها مبوجب اتفاقية الإجارة. ويف حال حتقق اإحدى احلالتني )�ش( اأو )�ش( اأعاله، 
فاإن مبلغ توزيع الإنهاء الذي ي�شتحقه حملة ال�شكوك �شيقت�شر على املبالغ املتحققة من اأي عقود تاأمني )ح�شب التعريف الوارد لهذا امل�شطلح لأغرا�ش وثائق 
الدائنني( )اأو اأي عقود تاأمني اأخرى مت احل�شول عليها وفقًا لتفاقية وكالة اخلدمة( وتكون م�شتحقة الدفع حل�شاب ال�شفقة وفقا لتفاقية وكالة اخلدمة اأو 
)ح�شب احلالة( اتفاقية الإجارة واإلى احلد امل�شموح به مبوجب اأحكام وثائق الدائنني. ويف هذا اخل�شو�ش، ينبغي اأن يدرك حملة ال�شكوك اأن �شدارة ملزمة 
مبوجب اأحكام وثائق الدائنني اأن تطبق عقود التاأمني )اأو اأي عقود تاأمني اأخرى مت احل�شول عليها وفقا لتفاقية وكالة اخلدمة( ب�شرامة وفقًا لأحكام تلك 
الوثائق، مما قد ينجم عنه اأن يكون مبلغ توزيع الإنهاء امل�شتلم من قبل حملة ال�شكوك يف هذه الظروف اأقل من املبلغ الذي قد يكون عليه احلال يف و�شع 

خمتلف، اأو يف اأحوال معينة مو�شحة يف وثائق الدائنني قد يكون بقيمة �شفر. 

مبوجب اأحكام اتفاقية وكالة اخلدمة، فاإنه يف حال وقوع حادثة خ�شارة كلية تتعلق باأ�شول الإجارة، يحق لوكيل الدائنني ووكالء ال�شمان )ح�شبما ينطبق( 
الفرتا�ش باأن مقاول اخلدمات �شيكون ملزمًا بدفع كامل مبلغ عجز اخل�شارة الكلية مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة لأغرا�ش حتديد قيمة اأي مطالبة ملمار�شة 
الدائنني ووكالء  لوكيل  فاإنه يحق  التنفيذ هذه،  وبالتايل، عند ممار�شة حقوق  ال�شاملة.  العامة  الأحكام  اتفاقية  اأو  الدائنني  وثائق  التنفيذ مبوجب  حقوق 
ال�شمان اأو اأي منهم )ح�شبما ينطبق( مطالبة �شدارة مببلغ يت�شمن مبلغا ي�شاوي عجز اخل�شارة الكلية، �شواء كان اأو مل يكن مبلغ عجز اخل�شارة الكلية مقررًا 
دفعه يف ذلك الوقت اإلى املُ�شدر )ب�شفته موؤجرًا م�شرتكًا( مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة. واإذا ما تقرر قبل ال�شداد النهائي لالأموال اإلى الأطراف امل�شمونة 
بعد ممار�شة حقوق التنفيذ تلك، باأن مبلغ عجز اخل�شارة الكلية قد اأ�شبح م�شتحق الدفع من قبل مقاول اخلدمات مبوجب اأحكام اتفاقية وكالة اخلدمة، فاإن 
املُ�شدر )كطرف م�شمون وبالتايل حملة ال�شكوك( �شي�شاركون يف متح�شالت حقوق التنفيذ تلك )مبا يف ذلك مبلغًا ي�شاوي مبلغ عجز اخل�شارة الكلية( 
بالتنا�شب مع الأطراف امل�شمونة الأخرى وفقًا لوثائق الدائنني واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة. غري اأنه اإذا مل يتقرر ا�شتحقاق دفع مبلغ عجز اخل�شارة 
الكلية من قبل مقاول اخلدمات مبوجب اأحكام اتفاقية وكالة اخلدمة قبل وقوع ذلك ال�شداد النهائي فاإنه: )اأ( اإذا كانت متح�شالت حقوق التنفيذ تلك 
غري كافية يف وقت ال�شداد النهائي لت�شوية املطالبات القائمة لالأطراف امل�شمونة )غري املُ�شدر(، فاإنه ميكن لتلك الأطراف امل�شمونة )فيما بينها فقط( 
امل�شاركة بالتنا�شب يف بع�ش اأو كامل )ح�شب احلد الذي مل يتم فيه ت�شوية مطالبات الأطراف امل�شمونة بالكامل( مبلغ ي�شاوي مبلغ عجز اخل�شارة الكلية وفقا 
لوثائق الدائنني واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة. و )ب( اأي اإجراء بوا�شطة اأو بالنيابة عن حملة ال�شكوك للمطالبة بدفع مبلغ عجز اخل�شارة الكلية )اأو اأي 
جزء منها( بعد اأن يكون قد مت دفع ذلك ال�شداد النهائي، ميكن يف اأحوال معينة ويف ظل غياب اأي مبالغ اأخرى حمتجزة ل�شالح املُ�شدر )كطرف م�شمون( 
مبوجب اأحكام وثائق الدائنني واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، اأن تتم ب�شكل منف�شل وم�شتقل عن حقوق املُ�شدر كطرف م�شمون مبوجب وثائق الدائنني 
واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة. ويف هذه احلالة، �شيعتمد حملة ال�شكوك على توفر مبالغ اإ�شافية لدى �شدارة تكون متاحة يف ذلك الوقت لت�شوية اأيًا من 

مثل هذه املطالبات بالكامل، ولي�ش هناك �شمان بتحقق ذلك.

وبالتايل، فاإنه يف الأو�شاع املو�شوفة اأعاله، قد يخ�شر حملة ال�شكوك بع�ش اأو جميع ا�شتثماراتهم يف ال�شكوك.

محدودية الظروف التي يجوز فيها تسريع الصكوك:

مل تن�ش �شهادات ال�شكوك على اأحداث اإخالل معينة اأو اأحداث معينة موجبة لالإنهاء. وبدًل من ذلك، ت�شبح ال�شكوك قابلة للدفع وم�شتحقة فورًا فقط يف 
الظروف املذكورة يف ال�شرط 12 وعنوانه )احلادثة املوجبة لالإنهاء(. وباإيجاز، اإذا وقعت حادثة ت�شتوجب الإنهاء مبوجب اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة 
اأو اإعالن الوكالة، ووقع تبعًا لذلك اإجراء تنفيذي فاإن ال�شكوك �شت�شبح تلقائيًا وفورًا م�شتحقة وواجبة الدفع بالكامل مببلغ التوزيع النهائي املنطبق. ولن 
ت�شبح ال�شكوك م�شتحقة وواجبة الدفع بعد حادثة الإنهاء با�شتثناء ما كان متوافقًا مع ال�شرط 12 )احلادثة املوجبة لالإنهاء(. ويتوجب على امل�شتثمرين 
املحتملني يف هذا ال�شاأن كذلك مالحظة اأحد عوامل املخاطرة الواردة يف هذه الن�شرة وعنوانه "متثل ال�شكوك ن�شبة �شغرية من اإجمايل ديون �شدارة الأعلى 
مرتبة. تتخذ قرارات الدائنني ب�شورة عامة على اأ�شا�ش الن�شبة والتنا�شب، مما قد يحد من قدرة املُ�شدر الذي يوجهه وكيل حملة ال�شكوك الذي يت�شرف 
بناء على تعليمات حملة ال�شكوك على التاأثري على نتائج قرارات الدائنني" ويالحظوا اإمكانية القدرة املحدودة يف التاأثري على نتائج الت�شويت اخلا�ش باأي 

اإجراء تنفيذي مقرتح، حتى واإن كان احلادث املوجب لالإنهاء ذي العالقة قد وقع مبوجب ت�شهيالت ال�شكوك فقط. 

مت ت�شمني الأحداث التي ت�شتوجب الإنهاء التي تنطبق على ت�شهيالت ال�شكوك )والت�شهيالت الأخرى( يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة )فيما يخ�ش 
حالت الإخالل العامة املتعلقة بجميع الت�شهيالت( ويف اإعالن الوكالة )فيما يخ�ش اأحداث الإخالل املتعلقة بال�شكوك املتعلقة بت�شهيل ال�شكوك(. وقد 
التابعة  ال�شركات  على  ولكن حتى  امل�شروع،  واأداء  �شدارة  على  فقط  لي�ش  توؤثر  التي  اأو احلوادث  الإغفالت،  اأو  الأفعال،  الأحداث من خالل  حتققت هذه 
ل�شدارة وحتى تاريخ هذه الن�شرة فاملُ�شدر هو ال�شركة الوحيدة التابعة ل�شدارة. وقد مت تلخي�ش هذه الأحداث التي ت�شتوجب الإنهاء يف ق�شم "ملخ�ش 
وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة" و"ملخ�ش وثائق ال�شكوك – اإعالن الوكالة". ومما جتدر مالحظته، اأن الدائنني ذوي الأولوية 
املعنيني ي�شتفيدون من اأحداث اإخالل اإ�شافية معينة حددتها اتفاقية الأحكام العامة التكميلية، والتي ل ي�شمح الإخالل بها حلملة الأ�شهم بالت�شويت لأجل 
اتخاذ اإجراء تنفيذي يتعلق بذلك، ول ين�شاأ وقوع حادثة موجبة لالإنهاء مبوجب ت�شهيل ال�شكوك )رغم اأن املبالغ امل�شتحقة مبوجب ال�شكوك قد يتم ت�شريعها 

يف النهاية اإلى احلد الذي قوم فيه جمموعات الدائنني الأخرى بالت�شويت مل�شلحة الإجرء التنفيذي يف تلك الظروف(.
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االلتزام بدفع مبالغ على شكل فوائد ليس قابل التنفيذًا بموجب األنظمة السعودية:

اأو جلنة ق�شائية يف  تتو�شل حمكمة  اأن  اإلى  يوؤدي ذلك  اأو فردي، قد  اإجمايل،  ب�شكل  نف�شها(  ال�شكوك  ال�شكوك )مبا يف ذلك  وثائق �شفقة  تف�شري  عند 
اململكة العربية ال�شعودية اإلى ا�شتنتاج مفاده اأنه يجب جتاهل خ�شائ�شها التي جعلها متوافقة مع مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية املنطبقة على �شفقة التمويل 
وفقا لل�شريعة الإ�شالمية، وتبعا لذلك فاإنه يجب اإعادة تكييف خ�شائ�ش ال�شفقة باعتبارها �شفقة متويل تقليدية )اأي اأنها لي�شت مطابقة ملبادئ ال�شريعة 

الإ�شالمية(. 

اأو ل ينطوي على عن�شر جزاء(،  اأو كان ينطوي  اإعادة تكييف اخل�شائ�ش مما ذكر، فاإن اللتزام بدفع مبلغ على �شكل فائدة )مهما كان و�شفه  اإذا مت 
مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر اأي ربح، فلن يكون عادة قابال للتنفيذ وفقا لأنظمة اململكة. ويرتتب على ذلك اأن الأحكام اخلا�شة بالدفع، التي 
حتددها حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة العربية ال�شعودية والتي تكون يف �شكل ربح وغريها من املبالغ على �شكل الفائدة من قبل �شدارة اإلى املُ�شدر اأو 
من املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك )مبا يف ذلك كمبيالت ال�شكوك(، وال�شكوك، قد ل يتم تنفيذها من قبل حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة 

العربية ال�شعودية. 

اأحد العنا�شر التي قد تدفع حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة العربية ال�شعودية للنظر يف التزامات دفع على اأنها فائدة اأو مبلغ على �شكل فائدة ميكن اأن 
يكون ا�شتخدام �شعر �شايبور )SAIBOR( ك�شعر مرجعي يف ح�شاب تلك الدفعة اأو املبلغ.

وحتديدا، قد تقوم حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة، بناء على طلب من يدفع مبالغ لها طبيعة الفوائد، باإ�شدار حكم فقط فيما يتعلق باملبالغ الأ�شلية التي 
حكمت تلك املحكمة اأو اللجنة الق�شائية اأنها م�شتحقة وواجبة الدفع، مع خ�شم املبلغ الذي يكون على �شكل فائدة والذي مت دفعه �شابقا من قبل اجلهة الدافعة 
اإلى امل�شتفيد. وهذا ينطبق على خف�ش اأي مبالغ مت دفعها �شابقا من قبل �شدارة للُم�شدر، اأو من قبل املُ�شدر، فيما يتعلق باملبالغ التي على �شكل فوائد، مما 

يخف�ش بالتايل املبلغ امل�شتحق للُم�شدر من �شدارة وبالتايل حلملة ال�شكوك فيما يتعلق بدفع املبالغ الأ�شلية.

وبالإ�شافة اإلى ذلك، هناك خطر يتمثل يف اأن حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة العربية ال�شعودية )ح�شبما تقت�شى احلالة( �شوف لن ت�شع اعتبارًا لأي 
حادث تق�شري با�شتثناء التخلف عن �شداد املبالغ التي تكون على �شكل مبالغ اأ�شلية. 

قد ال يتمكن المستثمرون في الصكوك من العثور على مشتر إذا ما احتاجوا إلى التخلص من استثماراتهم قبل تاريخ 
االستحقاق: 

من  اأقل  ب�شعر  ال�شكوك  تداول  يتم  فقد  لل�شكوك  �شوق  تطور  ويف حالة  ي�شتمر.  ل  قد  تطّور  واإن  لها،  �شوق  يتطور  ل  وقد  لل�شكوك،  �شوق  حاليًا  توجد  ل 
�شعرها عند الكتتاب الأويل ب�شبب عدد من العوامل املختلفة، مثل اأ�شعار العمولت ال�شائدة، وحالة �شوق الأوراق املالية امل�شابهة، والو�شع املايل ل�شدارة 
و/اأو املُ�شدر، والأداء والتوقعات امل�شتقبلية للن�شاط والظروف القت�شادية يف اململكة وتو�شيات حمللي الأوراق املالية. واإذا مل تتطور �شوق ال�شكوك، فقد 
ل ي�شتطيع امل�شرتون اإعادة بيعها، اأو قد ي�شتغرق بيعها فرتة طويلة من الزمن. وبناء على ذلك، فاإن م�شرتي ال�شكوك قد ل ي�شتطيع ت�شفية ا�شتثماره يف 

ال�شكوك ب�شهولة.

�شتكون قدرة حملة ال�شكوك على نقل ال�شكوك مقيدة مما �شيوؤثر على قيمة ال�شكوك. 

يحصل حملة الصكوك على دفعات بالمبالغ المستحقة لهم بموجب الشروط بعد حصول الدائنين المضمونين اآلخرين 
على المبالغ الخاصة بهم من صدارة بموجب التسهيالت:

يتعني على �شدارة �شداد الدفعات مبوجب كافة �شندات التمويل ذات املرتبة العليا، مبا يف ذلك اإلى املُ�شدر مبوجب ت�شهيالت ال�شكوك، يف 15 يونيو و15 
دي�شمرب اأو اإذا مل ي�شادف ذلك التاريخ يوم عمل، يف اليوم التايل الذي ي�شادف يوم عمل من نف�ش ال�شهر التقوميي )اإن وجد( اأو يوم العمل ال�شابق )اإن مل 
يوجد(. هذا علمًا اأن "يوم العمل" له تعريفات خمتلفة فيما يتعلق بالدفعات املدفوعة من �شدارة اإلى املُ�شدر مبوجب ت�شهيالت ال�شكوك، ومل�شاركي التمويل 
ذوي الأولوية الآخرين مبوجب الت�شهيالت الأخرى، اأو من قبل املُ�شدر حلملة ال�شكوك مبوجب ال�شكوك. وبالتايل، قد ي�شتلم املُ�شدر الدفعات من �شدارة 

يف تواريخ خمتلفة عن تلك التي ي�شتلم فيها م�شاركوا التمويل ذوي الأولوية دفعاتهم.

يمكن أن يواجه المستثمرون صعوبات في تنفيذ قرارات التحكيم واألحكام األجنبية في المملكة:
املُ�شدر هو �شركة م�شاهمة و�شدارة هي �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وكالهما تاأ�ش�ش مبوجب اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية. يقيم بع�ش اأع�شاء جمل�ش 
املديرين يف �شدارة وجميع اأع�شاء جمل�ش اإدارة امل�شدر وجميع م�شئوليهم التنفيذيني وبع�ش م�شت�شاريها الواردة اأ�شماوؤهم يف ن�شرة الإ�شدار هذه داخل 
اململكة العربية ال�شعودية. ويوجد كل اأو جزء كبري من اأ�شول هوؤلء الأ�شخا�ش يف اململكة العربية ال�شعودية. كما اأن �شركة اأرامكو ال�شعودية، وهي اأحد �شامني 

الكتمال، مقرها يف اململكة العربية ال�شعودية.

بينما تخ�شع وثائق �شفقة ال�شكوك لأنظمة اململكة العربية ال�شعودية )با�شتثناء �شند ر�شوم املُ�شدر والتنازل اخلارجي(، هنالك وثائق متويل رئي�شية )مبا 
يف ذلك �شروط اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، واتفاقية الدائنني، و�شمانات الكتمال( تخ�شع للقانون الإجنليزي وتخ�شع )مع بع�ش ال�شتثناءات( ل�شلطة 
املحاكم الإجنليزية الق�شائية. وتعتمد الدفعات مبوجب ال�شكوك يف نهاية املطاف على وفاء كل من �شدارة واملُ�شدر، ومن املمكن اأي�شًا �شامني الكتمال 
القانون  �شواء كانت حتكمها  التمويل،  وثائق  اللتزامات مبوجب  الدفع اخلا�شة بهم وغريها من  بالتزامات  بوفائهم  كمقدمني ل�شمانات الكتمال، وذلك 
الإجنليزي اأو قوانني اململكة العربية ال�شعودية. واإن مل يفعلوا ذلك، فقد ي�شبح �شروريًا اتخاذ اإجراء بتنفيذ اللتزامات ذات ال�شلة و/اأو املطالبة بتعوي�شات، 

ح�شب مقت�شى احلال، والتي قد تكون مكلفة وت�شتغرق وقتا طويال.
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اإن اللتزامات امل�شتندة فقط على القانون الإجنليزي �شوف تكون قابلة للتنفيذ مبوجب اإجراء اأ�شلي اأمام املحاكم ال�شعودية اإلى احلد الذي ل تتعار�ش فيه مع 
اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية. وقد ل تراعي املحاكم ال�شعودية اختيار الأطراف للقانون الإجنليزي باعتباره القانون احلاكم 
لأي وثيقة متويل بعينها. ينظر يف اململكة اإلى القانون الأجنبي على اأنه م�شاألة واقعية يجب اإقامة الدليل لإثبتها، كما اأن تف�شري القانون الإجنليزي من ِقبل 
املحاكم يف اململكة العربية ال�شعودية قد ل يتفق مع تف�شري املحكمة الإجنليزية. تتمتع املحاكم يف اململكة ب�شلطة تقديرية فيما يخ�ش اإقرار اختيار قانون 
اأجنبي والنظر يف تنفيذ اللتزامات التعاقدية اأو غريها وفقا لذلك القانون، اإذا كانت مقتنعة بوجود �شلة منا�شبة بني اتفاق املعامالت ذات ال�شلة والقانون 
الأجنبي الذي مت اختياره. و لن تعرتف املحاكم باأي حكم من اأحكام اأي قانون اأجنبي يتعار�ش مع مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية، وال�شيا�شة العامة، اأو النظام 

العام، اأو الآداب العامة يف اململكة، اأو اأي قوانني واجبة التطبيق اأو قابلة التطبيق يف اململكة العربية ال�شعودية.

اإن تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم يتطلب وجود نظام املعاملة باملثل مع البلد املعني، وقد �شادقت اململكة على معاهدة نيويورك، ولكن التفاقيات 
اأبريل   16 العربية بخ�شو�ش تنفيذ الأحكام واملوؤرخة يف  العاملية املتعلقة بالتطبيق املتبادل لالأحكام والتي دخلت اململكة طرفا فيها هي معاهدة اجلامعة 
1983م ومعاهدة جمل�ش التعاون اخلليجي بخ�شو�ش تنفيذ الأحكام املوؤرخة يف 6 دي�شمرب 1995م. اإل اأن من املمكن التقدم بطلب لتنفيذ حكم اأجنبي اإذا 
اإجراءات قانونية نحو  اأن �شلطات البلد الذي �شدر فيها احلكم �شوف تعطي قوة تنفيذية لأحكام املحاكم ال�شعودية بدون ال�شطرار لتخاذ  اإثبات  اأمكن 

احلكم.

اإن نظام التنفيذ، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م/53 وتاريخ 13 �سعبان 1433هـ )املوافق 03 يوليو 2012م( تفر�ش مطلبا باأن املحاكم ال�شعودية لي�ش لها 
�شالحية ق�شائية يف اأي خالف مت �شدور قرار اأو حكم فيه، وهذا ل ينطبق اإذا كان هناك اتفاقية ت�شري اإلى حل النزاعات بالتحكيم يف بلد غري اململكة العربية 

ال�شعودية. اإ�شافة لذلك، ل ميكن اأن يت�شمن احلكم الأجنبي اأو قرار التحكيم اأي �شيء خمالف لأحكام النظام العام يف اململكة العربية ال�شعودية.

اإلى ذلك فاإن قرارات املحاكم يف اململكة العربية ال�شعودية ب�شكل عام ل  اأثر ملزم على القرارات الالحقة. اإ�شافة  لي�ش لل�شوابق الق�شائية يف اململكة اأي 
ت�شجل. وت�شبب هذه العوامل �شكوك ق�شائية كبرية.

اتفقت الأطراف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة اأنه يجوز لوكيل الدائنني يف بع�ش احلالت التي تعذر فيها حل اأي نزاع ين�شاأ فيما يتعلق باتفاقية الأحكام 
العامة ال�شاملة، اأو اأي وثيقة متويل اأخرى )ويف كل حالة غري تلك التي يحكمها القانون ال�شعودي( على اللجوء اإلى التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية 
)ICC(. وقد مت اإدخال اتفاقية نيويورك اإلى حيز التنفيذ يف اململكة العربية ال�شعودية يف 18 يوليو 1994م. وعليه فمن املرجح اأن اأي قرار حتكيم �شادر 
يف لندن اأو يف مركز دبي املايل الدويل وفقا لالأحكام ذات ال�شلة من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة )مع مراعاة ما يرد اأدناه( اأن يكون قاباًل للتنفيذ يف 
اململكة العربية ال�شعودية وفقا لأحكام اتفاقية نيويورك. تلتزم اململكة العربية ال�شعودية يف اإطار اتفاقية نيويورك، بالعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبية 
وتنفيذها، ما مل يثبت الطرف املعرت�ش اأحد الأ�شباب الوجيهة لرف�ش التنفيذ مبوجب املادة اخلام�شة من اتفاقية نيويورك، اأو اإذا وجدت حماكم اململكة 
العربية ال�شعودية اأن مو�شوع النزاع ل ميكن ت�شويته عن طريق التحكيم، اأو رف�ش تنفيذه ملخالفته لل�شيا�شة العامة للمملكة العربية ال�شعودية )والتي ت�شتمل 
على مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية(. مع ذلك مل يتم عمليًا اختبار ما اإذا كانت املحاكم يف اململكة العربية ال�شعودية �شتطبق حكم التحكيم الأجنبي وفقا لأحكام 
اتفاقية نيويورك، اأو غري ذلك. ووفقًا لنظام التحكيم ال�شعودي اجلديد، الذي دخل حيز التنفيذ يف 18 �سعبان 1433هـ املوافق 8 يوليو 2012م، والذي مل يتم 
بعد اختباره يف املحاكم واللجان الق�شائية يف اململكة العربية ال�شعودية، فاإنه يتوجب على اأي حمكمة �شعودية رف�ش النظر يف اأي خالف اإذا ما دخلت اأطرافه 
يف اتفاق م�شبق لتقدمي اخلالف للتحكيم وقام املدعى عليه بالتم�شك بذلك الدفع قبل تقدمي دفاعه يف املو�شوع. واإذا اتفقت اأطراف ق�شية يف حمكمة اأثناء 

جمريات تلك الق�شية تقدمي اخلالف اإلى حتكيم، فاإن نظام التحكيم يحتم على املحاكم اأن توقف ذلك الإجراء.

أنظمة المملكة المتعلقة بالتنفيذ غير متطّورة نسبيًا، وقد يختلف التفسير الشرعي حول مدى امتثال وثائق صفقة 
الصكوك لمبادئ الشريعة باختالف محاكم المملكة ولجانها القضائية:

لها.  ويتم تف�شريها وفقا  ال�شعودية  العربية  اململكة  لقوانني  املُ�شدر اخلارجية(،  ولتنازل  وثيقة ر�شوم امل�شدر  ال�شكوك )با�شتثناء  وثائق �شفقة  �شتخ�شع 
وينبغي اأن يالحظ حملة ال�شكوك املحتملون اأن خمتلف املحاكم واللجان الق�شائية يف اململكة العربية ال�شعودية التي تطبق اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية، 
ول �شيما مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية ذات ال�شلة ح�شبما يتم تف�شريه وتطبيقه وفقا لتعاليم املذهب الفقهي احلنبلي، قد تقوم بفهم اأو تطبيق، اأو اإعادة فهم 
اأي وثيقة من وثائق �شفقة ال�شكوك )مبا يف ذلك ال�شكوك( ب�شورة خمالفة ل�شروطها. ويف هذا ال�شدد، يجوز اأن ترف�ش املحاكم واللجان الق�شائية يف 
اململكة العربية ال�شعودية تنفيذ اأي التزامات تعاقدية اأو غريها اإذا راأت اأن التنفيذ �شيكون خمالفا ملبادئ ال�شريعة الإ�شالمية، التي يتم تف�شريها وفقا لتعاليم 

املذهب احلنبلي.

ومتلك جلنة ت�شوية منازعات الأوراق املالية وجلنة ال�شتئناف يف اململكة الخت�شا�ش احل�شري للنظر والبت يف اأي دعوى، اأو اإجراء قانوين، اأو ق�شائي، 
ولت�شوية اأي خالفات قد تن�شاأ عن، اأو فيما يتعلق بامل�شائل املتعلقة بالأوراق املالية. وينبغي على حملة ال�شكوك املحتملني مالحظة اأنه، على حد علم املُ�شدر، 
ل توجد �شابقة ق�شائية يف اململكة العربية ال�شعودية لتف�شري اأو تنفيذ اأحكام اأوراق مالية ذات طبيعة مماثلة لل�شكوك. وعليه، من غري املوؤكد الإملام متامًا 
بالكيفية التي، واملدى الذي يتم فيه تنفيذ ال�شكوك، و/اأو وثائق �شفقة ال�شكوك )اأو اأي واحد منها( من قبل جلنة ت�شوية منازعات الأوراق املالية، اأو جلنة 

ال�شتئناف، اأو اأي �شلطة ق�شائية اأخرى يف اململكة العربية ال�شعودية.

اإن�شاء حمكمة ُعليا، وكذلك حمكمة جتارية، وحمكمة  وقد وافقت احلكومة على اإعادة ت�شكيل النظام الق�شائي يف اململكة العربية ال�شعودية، مبا يف ذلك 
لالأحوال ال�شخ�شية، وحماكم عمالية. وقد مت اإ�شدار نظام الق�شاء اجلديد ونظام ديوان املظامل يف اململكة العربية ال�شعودية باملر�شوم امللكي رقم م/78 
بتاريخ 1429/9/19هـ، املوافق 1 اأكتوبر 2008م، اإل اأنه مل يدخل بعد حيز التنفيذ ب�شكل كامل. ومبوجب نظام الق�شاء اجلديد، تتولى املحكمة الُعليا جميع 
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املهام الأخرى، عدا بع�ش امل�شوؤوليات الإدارية اخلا�شة مبجل�ش الق�شاء الأعلى، والذي ميثل حاليًا اأعلى حمكمة يف اململكة العربية ال�شعودية. �شوف يحال 
اخت�شا�ش ديوان املظامل احلايل بالنظر والبت يف املنازعات التجارية اإلى املحكمة التجارية اجلديدة كجزء من عملية اإعادة الهيكلة هذه. ولي�ش من الوا�شح 

حتى تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه اأثر اإعادة الهيكلة هذه على ال�شكوك ووثائق �شفقة ال�شكوك، اأو اأي مطالبات تتعلق بها. 

يجدر بحملة ال�شكوك مالحظة اأن خمتلف م�شت�شاري ال�شريعة الإ�شالمية، واملحاكم، واللجان الق�شائية يف اململكة العربية ال�شعودية، قد يخرجون بوجهات 
نظر خمتلفة حول ق�شايا متماثلة، وبالتايل يتعني على حملة ال�شكوك املحتملني الراغبني يف ذلك الت�شاور مع م�شت�شاريهم القانونيني وال�شرعيني للح�شول 
على م�شورتهم ب�شاأن مدى امتثال ال�شكوك، ووثائق �شفقة ال�شكوك لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. ينبغي على حملة ال�شكوك اأي�شًا مالحظة اأنه على الرغم 
من اأن امل�شت�شار ال�شرعي لدى دويت�شه بنك، وجلنة الرقابة ال�شرعية امل�شرتكة لدى �شركة الإمناء لال�شتثمار و�شركة البالد لال�شتثمار واللجنة ال�شرعية لدى 
�شركة الريا�ش املالية قد اأ�شدرت فتاوي وت�شاريح توؤكد اأن ال�شكوك، وبع�ش وثائق �شفقة ال�شكوك تتوافق مع مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية، فاإن مثل هذه 
الت�شريحات لن تعترب ملزمة على حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة، مبا يف ذلك يف �شياق الإجراءات املتعلقة باإع�شار اأو اإفال�ش املُ�شدر اأو �شدارة، واأن اأي 
حمكمة اأو جلنة ق�شائية يف اململكة �شيكون لها حرية الت�شرف يف اأن تقرر بنف�شها ما اإذا كانت ال�شكوك اأو وثائق �شفقة ال�شكوك، والرتتيبات ذات ال�شلة 

بها، )اأو اأي جزء منها( تتوافق مع اأنظمة اململكة ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية، وبالتايل هي واجبة النفاذ يف اململكة العربية ال�شعودية. 

قد يؤثر االمتثال لنظام اإلفالس في المملكة على قدرة صدارة أو الُمصدر على الوفاء بالتزاماتهما بموجب وثائق 
الصفقة:

ميكن اأن توؤثر اأنظمة الإفال�ش ال�شعودي �شلبًا على قدرة �شدارة، اأو املُ�شدر على الوفاء بالتزاماتهما مبوجب وثائق ال�شفقة يف حالة اإع�شار �شدارة اأو املُ�شدر. 
وهناك �شوابق قليلة للتكهن باأن املطالبات املقدمة بوا�شطة حملة ال�شكوك، اأو بالنيابة عنهم، اأو وكيلهم، و/اأو اأي مفّو�ش من قبلهم ميكن اأن تتم ت�شويتها، 

وعليه ل ميكن تاأكيد اأن حملة ال�شكوك �شيح�شلون على قيمة مطالباتهم بالكامل اأو حتى على اأي منها يف هذه الظروف.

يجب على المستثمرين في الصكوك االعتماد على إجراءات نظام المقاصة: 

ت�شدر ال�شكوك فقط يف �شكل معنوي رئي�شي م�شجل، و�شوف متثلها يف جميع الأوقات م�شلحة امل�شتثمرين يف ال�شك الرئي�شي والتي �شتودع مع وكيل حملة 
امل�شتفيدين يف  الإقفال. ولن يكون من حق حملة ال�شكوك احل�شول على �شهادات يف �شكل حمدد. وحتتفظ تداول ب�شجالت م�شالح  تاريخ  ال�شكوك يف 
ال�شك الرئي�شي لدى وكيل حملة ال�شكوك. ويف حني يتم متثيل ال�شكوك من قبل ال�شك الرئي�شي، ي�شبح مبقدور امل�شتثمرين التداول يف م�شاحلهه املنفعية 
فقط من خالل نظام املقا�شة والت�شوية لدى امل�شجل، وي�شدد املُ�شدر التزاماته مبوجب ال�شكوك من خالل نظام املقا�شة والت�شوية. يعتمد امل�شتفيد �شاحب 

امل�شلحة يف ال�شك الرئي�شي على اإجراءات نظام املقا�شة والت�شوية لدى امل�شجل وامل�شاركني فيه فيما يتعلق بالدفعات مبوجب ال�شكوك.

يعتزم مدراء الكتتاب وم�شتقبلو العرو�ش، ورمبا اأحد �شانعي ال�شوق، ومع بذل جهود معقولة و�شريطة احل�شول على املوافقات التنظيمية الداخلية، القيام 
باإعطاء ت�شعري ا�شرت�شادي يتعلق بال�شكوك و/اأو عمل �شوق لها، دون اأن يكونوا ملزمني بذلك. ول توجد حاليًا �شوق ثانوية قائمة بذاتها لل�شكوك، ول يوجد 
�شمان بتاأ�شي�ش مثل هذا ال�شوق بعد اإ�شدار ال�شكوك. اإن اأي بيع لل�شكوك من قبل حملة ال�شكوك يف ال�شوق الثانوية التي قد تن�شاأ قد يكون ب�شعر اأدنى 
من �شعر ال�شراء الأ�شلي لل�شكوك. انظر بهذا ال�شدد ق�شم عوامل املخاطرة اأعاله بعنوان " قد ل يتمكن امل�شتثمرون يف ال�شكوك من العثور على م�شرتين 

لل�شكوك اإذا ما احتاجوا اإلى التخل�ش من ا�شتثماراتهم قبل تاريخ ال�شتحقاق".

قد ال تكون الصكوك مناسبة لجميع المستثمرين:

ال�شكوك حتديد مدى مالءمة هذا  امل�شتثمرين. يجب على كل م�شتثمر حمتمل يف  املنا�شب جلميع  اأدوات معقدة، ورمبا ل تكون ال�شتثمار  ال�شكوك هي 
ال�شتثمار يف �شوء ظروفه اخلا�شة. وعلى وجه اخل�شو�ش، ينبغي اأن يتوفر لدى كل م�شتثمر حمتمل ما يلي:

)اأ(  املعرفة واخلربة الكافية لإجراء تقييم مفيد لل�شكوك، ومزايا وخماطر ال�شتثمار يف ال�شكوك، وفهم املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�شدار هذه.

)ب(  املعرفة، والقدرة على الو�شول اإلى اأدوات حتليلية منا�شبة لتقييم ال�شتثمار يف ال�شكوك، وتاأثري ال�شكوك على املحفظة ال�شتثمارية الكلية للم�شتثمر، 
وذلك يف �شياق و�شعه املايل اخلا�ش. 

امل�شتثمر  ُعملة امل�شدر عن عملة  وال�شيولة لتحمل جميع املخاطر املرتتبة على ال�شتثمار يف ال�شكوك، ل�شيما عندما تختلف  الكافية،  املالية  )ج(  املوارد 
املحتمل.

)د(  الفهم الدقيق ل�شروط ال�شكوك والدراية ب�شلوك املوؤ�شرات والأ�شواق املالية ذات ال�شلة. 

)هـ(  القدرة على تقييم )مبفرده اأو مب�شاعدة م�شت�شار مايل( ال�شيناريوهات املحتملة للعوامل القت�شادية وغريها التي قد توؤثر على ال�شتثمار، وقدرته على 
حتمل املخاطر ذات ال�شلة. 

ال�شكوك هي اأدوات معقدة، ميكن �شراوؤها باعتبارها و�شيلة للحد من املخاطر اأو زيادة العائد يف ظل وجود بع�ش املخاطر املفهومة، واملدرو�شة، واملنا�شبة  
للمحفظة ال�شاملة للم�شتثمر. يجب على حملة ال�شكوك يف الأ�شواق النا�شئة اإدراك اأن هذه الأ�شواق تخ�شع ملخاطر اأكرب من الأ�شواق الأكرث منوًا، ويت�شمن 

44



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

ذلك يف بع�ش احلالت، خماطر قانونية واقت�شادية و�شيا�شية كبرية. وفقا لذلك، يتعني على امل�شتثمرين توخي احلذر خا�شة يف تقييم املخاطر، ويجب اأن 
يقرروا باأنف�شهم مدى مالءمة ا�شتثمارهم يف �شوء هذه املخاطر. ينبغي على حملة ال�شكوك املحتملني عدم ال�شتثمار يف ال�شكوك ما مل تتوفر لديهم اخلربة 
)اإما مبفردهم اأو مب�شاعدة م�شت�شار مايل( لتقييم كيفية اأداء ال�شكوك يف ظل الظروف املتغرية، وما تاأثري هذه التغيريات على قيمة ال�شكوك، وتاأثري ذلك 

ال�شتثمار على املحفظة ال�شتثمارية الكلية للم�شتثمر املحتمل. 

تخ�شع الأن�شطة ال�شتثمارية مل�شتثمرين معينني لأحكام ولوائح قوانني ال�شتثمار، اأو اإلى املراجعة اأو التنظيم من قبل �شلطات معينة. ويتعني على كل حامل 
�شكوك حمتمل ا�شت�شارة م�شت�شاريه القانونيني لتحديد ما اإذا كان واإلى اأي مدى: )1( متثل ال�شكوك ا�شتثمارات م�شروعة بالن�شبة له، و)2( ميكن ا�شتخدام 
اأي من ال�شكوك من قبل حامل  اأو رهن  اأنواع خمتلفة من القرو�ش، و)3( غري ذلك من القيود التي تنطبق على �شراء  ال�شكوك ك�شمان للح�شول على 
للتعامل مع ال�شكوك  املنا�شبة لتحديد الطريقة املالئمة  التنظيمية  اأو اجلهات  القانونيني،  ا�شت�شارة م�شت�شاريها  املالية  املوؤ�ش�شات  ال�شكوك. وينبغي على 

مبوجب قواعد خماطر راأ�ش املال، اأو اأي قواعد واأنظمة مماثلة. 

قد تكون هناك تبعات ضريبية مرتبطة بالدفعات بموجب وثائق التمويل والصكوك:

ميكن اأن يتعر�ش حملة ال�شكوك اإلى دفع �شريبة دخل اأو �شريبة مقتطعة اأو زكاة اأو �شريبة اأخرى يف اململكة العربية ال�شعودية جراء �شراء ال�شكوك اأو 
حيازتها اأو بيعها. 

يجب على كل حامل �شكوك حمتمل احل�شول على ا�شت�شارة مهنية خا�شة حول التِبعات ال�شريبية ل�شراء وحيازة ال�شكوك والت�شرف بها.

وللمزيد من الإي�شاحات حول الأمور املتعلقة بال�شريبة والزكاة ب�شاأن �شراء ال�شكوك اأو حيازتها اأو بيعها، اأنظر ق�شم "ال�شريبة والزكاة" يف ن�شرة الإ�شدار هذه.

)ج( املخاطر املتعلقة باملُ�سدر وعالقة املُ�سدر مع �سدارة

سوف يعتمد حملة الصكوك على صدارة لتزويد الُمصدر باألموال الكافية لتسديد مبالغ متعلقة بالصكوك عند 
استحقاقها:

املُ�شدر �شركة تابعة ب�شكل غري مبا�شر ل�شدارة. وقد تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية بتاريخ 24 دي�شمرب 2012م ولي�ش لها تاريخ ت�شغيلي. وقد مت تاأ�شي�ش 
املُ�شدر كاأداة متويل حملية ل�شدارة. وتتج�شد الأ�شول املادية للُم�شدر يف م�شلحته التنا�شبية يف امل�شاركة، وحقه يف الدفع من �شدارة مبوجب وثائق �شفقة 
ال�شكوك، وحقوقه كم�شتفيد من ال�شمانات مبوجب �شمانات الإكتمال حتى تاريخ اإكتمال امل�شروع، اإ�شافة اإلى حقوق امل�شدر باعتباره م�شارك متويل ذا 
اأولوية، وطرف م�شمون مبوجب وثائق التمويل الأخرى )مبا يف ذلك، ودون ح�شر، اتفاقية الأحكام العامة ، واتفاقية الدائنني، ووثائق ال�شمان(، وحقوقه 

كطرف م�شمون يف املمتلكات امل�شمونة ومتح�شالت التنفيذ عليها. 

وبالتايل، �شوف يعتمد املُ�شدر كليا )بعد تاريخ اإكتمال امل�شروع والإفراج عن �شمانات الكتمال( يف الوفاء بالتزاماته بت�شديد دفعات مبوجب ال�شكوك على 
وفاء �شدارة بالتزاماتها يف ت�شديد الدفعات امل�شتحقة على �شدارة للم�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك )ملزيد من املعلومات راجع ق�شم "ملخ�ش وثائق 
�شفقة ال�شكوك" من ن�شرة الإ�شدار هذه(، اأو بخالف ذلك على القدرة على ا�شتالم القيمة من حقوق املُ�شدر مبوجب الرتتيبات التعاقدية تلك. تعتمد قدرة 
�شدارة على ت�شديد هذه اللتزامات اإلى حد بعيد على و�شعها املايل ونتائج عملياتها. ويف حالة حدوث تغيري �شلبي يف و�شعها املايل اأو نتائج عملياتها، قد ل 

يتوفر للُم�شدر املال الكايف ل�شداد جميع املبالغ امل�شتحقة على اأو فيما يتعلق بال�شكوك.

املُ�صدر��صركة�تابعة�ب�صورة�غري�مبا�صرة�ل�صدارة،�و�صدارة�بدورها�ي�صيطر�عليها�ب�صورة�غري�مبا�صرة��صامنو�االكتمال،�وهذه�العالقات�ميكن�اأن�توؤدي�
اإلى ت�شارب يف امل�شالح مع حملة ال�شكوك. 

وثائق  "ملخ�ش  ق�شم  يف  تو�شيحه  مت  مثلما  �شلبية  لتعهدات  تخ�شع  �شدارة  اأن  من  الرغم  وعلى  مبا�شرة،  غري  ب�شورة  ل�شدارة  تابعة  �شركة  هو  املُ�شدر 
التمويل الرئي�شية - اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة- التعهدات"، ويخ�شع املُ�شدر اإلى تعهدات �شلبية حتد من ن�شاطه مبا يف ذلك ما ا�شتمل عليه ال�شرط 
5 )التعهدات( من ال�شروط اخلا�شة بال�شكوك، اإل اأن املخاطرة هنا تتج�شد يف اأن �شدارة قد ت�شعى لال�شتفادة من املُ�شدر على نحو ل يتوافق مع وثائق 

التمويل، اأو مبا ي�شمح ل�شدارة بتفادي التزاماتها مبوجب وثائق التمويل.

اإذا وقع حادث تق�شري، قد ت�شعى �شدارة ل�شتغالل موقفها كطرف م�شاهم ب�شكل غري مبا�شر يف املُ�شدر لإعاقة اأو اإحباط اجلهود التي يبذلها حملة ال�شكوك 
لتنفيذ التزامات ال�شمان اخلا�شة بهم وتوجيه املُ�شدر عند م�شاركته يف ترتيبات الدائنني يف اإطار اتفاقية الدائنني، مما يحد من قيمة املبالغ امل�شرتدة 
مبوجب ال�شكوك. وكما يف تاريخ هذه الن�شرة، فاإن القانون املعمول به يف ال�شعودية ل مينع قيام ال�شركة املدرجة اأ�شهمها يف تداول تعمل وفقًا مل�شلحتها 
�شياق  الرئي�شية(. ويف  الأم  ال�شركة  اأو  الأم  ال�شركة  تلك  الرئي�شية )وبالتايل م�شاهمي  الأم  ال�شركة  اأو  الأم  ال�شركة  الت�شرف �شد م�شالح  اخلا�شة، من 
ال�شفقة، فاإن مثل هذه الت�شرفات قد ت�شمل: )1( الت�شويت ل�شالح اتخاذ اإجراء تنفيذي مبوجب اتفاقية الدائنني. )2( الت�شويت ل�شالح تنفيذ م�شالح 
ال�شكوك  ال�شراء ووثائق �شفقة  واتفاقية  الإجارة  اتفاقية  اإنهاء  العوائد. )3(  ال�شمان وحت�شيل وتوزيع  وثائق  ال�شمان املمنوحة من قبل �شدارة مبوجب 
الأخرى. )4( مالحقة �شدارة من خالل املحاكم يف اجنلرتا اأو اململكة العربية ال�شعودية جراء عدم الدفع اأو عدم الأداء. و/ اأو )5( مالحقة �شامني الكتمال 

فيما يتعلق بال�شداد مبوجب �شمانات الإكتمال.
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ليس لحملة الصكوك عالقة تعاقدية مباشرة مع صدارة أو ضامني االكتمال وإنما عالقتهم مع الُمصدر. وبشكل عام 
يجب أن يمارس حملة الصكوك حقوقهم من خالل وكيل حملة الصكوك ووكالء ضمان الُمصدر:

لي�ش حلملة ال�شكوك عالقة تعاقدية مبا�شرة مع �شدارة اأو مع �شامني الكتمال، فال�شكوك متثل التزامات حلملة ال�شكوك على املُ�شدر فقط.

مبوجب ال�شروط، ل يحق لأي حامل �شكوك القيام باأي اإجراءات مما يقوم به وكيل حملة ال�شكوك اأو وكالء �شمان املُ�شدر �شمن ال�شياق العتيادي لالأعمال 
مبوجب اأي وثيقة من وثائق التمويل )كما هي معرفة يف ال�شروط( اإل اإذا )اأ( اأخفق وكيل حملة ال�شكوك اأو وكالء �شمان املُ�شدر )ح�شب احلالة( واأ�شبحوا 
ملزمني باإجراء ت�شرف واأخفقوا يف القيام بذلك خالل 30 يومًا من ن�شوء التزامهم بذلك الإجراء، وا�شتمر اإخفاقهم يف ذلك، و)ب( كان حامل ال�شكوك 
ال�شمية  القيمة  اإجمايل  من   %25 يقل عن  ل  ما  الإجراء( ميتلكون  ذلك  اتخاذ  يقرتحون  الذين  الآخرين  ال�شكوك  مع حملة  ال�شكوك  )اأو حامل  املعني 

لل�شكوك القائمة. 

حتديدًا، اإذا اأ�شبح حملة ال�شكوك خمولني بالت�شرف من خالل ممار�شة - اأو توجيه املُ�شدر ملمار�شة - حقوقهم مبوجب وثائق التمويل )كما هي معرفة 
يف ال�شروط( ب�شبب امتناع وكيلهم عن الت�شرف اأو خالف ذلك  فاإنه يتعني عليهم القيام بذلك ب�شرط املراعاة الدائمة لاللتزامات، والقيود، واملطلوبات 
اأ�شبحوا خمولني  الذين  ال�شكوك  ُيطَلب من حملة  وقد  ال�شاملة.  العامة  الأحكام  واتفاقية  الدائنني  وثائق  عليه  مبوجب  املفرو�شة  اأو  باملُ�شدر  اخلا�شة  
بالت�شرف اأن يوقعوا على تعهد )بال�شيغة املو�شحة يف اإعالن الوكالة( قبل اأن ي�شبح باإمكانهم امل�شي قدمًا يف الإجراء الذي �شيقومون به. اإن اللتزامات 
التمويل وطرفًا م�شمونًا( مبوجب وثائق الدائنني واتفاقية  اأولوية يف  اأو املفرو�شة عليه )ب�شفته م�شاركًا متويل ذي  والقيود واملطلوبات اخلا�شة باملُ�شدر 
الأحكام العامة ال�شاملة، قد مت تلخي�شها يف هذه الن�شرة، وخ�شو�شًا يف ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة " والق�سم 
"ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية الدائنني"، والق�سم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية احل�شابات"، وهذه الوثائق وبع�ش وثائق التمويل 
الأخرى )مبا يف ذلك �شمانات الكتمال( متاح ن�شخ منها لالطالع عليها من قبل حملة ال�شكوك املحتملني ملدة 20 يومًا قبل تاريخ الإقفال وبعد ذلك، ما 
دام هناك مبالغ ما زالت م�شتحقة الدفع مبوجب ال�شكوك، من قبل حملة ال�شكوك، اأثناء �شاعات العمل العتيادية يف اأي يوم من اأيام الأ�شبوع )با�شتثناء 
اأيام اخلمي�ش واجلمع والعطل الر�شمية( يف املكتب املحدد لوكيل حملة ال�شكوك )ات�ش ا�ش بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، املكتب الرئي�شي لأت�ش ا�ش بي 
�شي، �شارع العليا، حي املروج، �ش ب 9084، الريا�ش 11413، اململكة(. ويتوجب على حملة ال�شكوك قراءة هذه امللخ�شات والتفاقيات باأنف�شهم، والطالع 

على الأحكام الواردة فيها.

)د( املخاطر املتعلقة بوثائق الدائنني وال�سمان املمنوح من قبل �سدارة و/اأو امل�سدر عن مديونيتها

محدودية الرجوع على الجهات الراعية في سداد المديونية:

حملة  ووكيل  ال�شكوك  حملة  )وبالتايل  املُ�شدر  ميلك  ل  امل�شروع،  اكتمال  بتاريخ  توافرها  ينتهي  �شوف  والتي  الكتمال،  ل�شمانات  وفقا  كان  ما  با�شتثناء 
ال�شكوك( اأي حق رجوع على اجلهات الراعية اأو ال�شركات املنت�شبة لهم )غري �شدارة(، يف حال عدم وفاء �شدارة بت�شديد اأي من التزاماتها نحو املُ�شدر، 
وهي التزامات تخ�ش �شدارة وحدها. لالطالع على و�شف ال�شروط والأحكام اخلا�شة ب�شمانات الكتمال، راجع ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – 

�شمانات الكتمال" يف ن�شرة الإ�شدار هذه.

وباملثل، فاإن اللتزام بت�شديد جميع املبالغ امل�شتحقة فيما يتعلق بال�شكوك �شيكون فقط التزام املُ�شدر، ولي�ش �شدارة اأو اأي من اجلهات الراعية. وكل من 
�شدارة واملُ�شدر كيانات ذات غر�ش واحد لها اأ�شول حمدودة كما مت تو�شيحه يف هذه الوثيقة. 

ومبوجب ال�شروط، يوافق حملة ال�شكوك اأنه ل يحق لهم اتخاذ اأي اإجراءات مما يقوم به، يف ال�شياق العتيادي لالأعمال، وكيل حملة ال�شكوك اأو وكالء �شمان 
املُ�شدر مبوجب اأي وثيقة من وثائق ال�شفقة با�شتثناء يف ظروف حمدودة جدًا ح�شبما ورد و�شفه يف فقرة عوامل املخاطرة اأعاله التي عنوانها "لي�ش حلملة 
ال�شكوك عالقة تعاقدية مبا�شرة مع �شدارة اأو �شامني الكتمال. واإمنا عالقتهم مع املُ�شدر. وب�شكل عام يجب اأن ميار�ش حملة ال�شكوك حقوقهم من خالل 
وكيل حملة ال�شكوك ووكالء �شمان املُ�شدر". واإذا اأ�شبح لدى حملة ال�شكوك احلق يف اتخاذ مثل هذا الإجراء، فاإن عليهم القيام بذلك مع املراعاة الدائمة 

ومبا يتوافق مع اللتزامات والقيود واملطلوبات اخلا�شة بـاملُ�شدر اأو املفرو�شة عليه مبوجب وثائق الدائنني ذات العالقة واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة. 

سوف تتحمل صدارة ديونًا كبيرة، وقد تتكبد ديونا إضافية كبيرة في المستقبل وفقًا ألحكام وثائق التمويل(، وقد تعجز 
عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الُمصدر:

�شتتحمل �شدارة مديونية كبرية فيما يتعلق بتمويل امل�شروع الذي يعد طرح ال�شكوك جزءًا منه، ووفقًا لكل من هذا الطرح والت�شهيالت الئتمانية الأخرى 
)التي ميكن الدخول فيها قبل، اأو بالتزامن مع، اأو بعد طرح ال�شكوك(. بعد اكتمال هذا الطرح كما يف تاريخ هذه الن�شرة، �شوف تتحمل �شدارة ديون طويلة 
الأجل بنحو 1.66 مليار دولر اأمريكي. اإن مديونية �شدارة الكبرية قد حتد من مرونتها يف التخطيط من اأجل، اأو التفاعل نحو التغيريات التي تطراأ على 

ن�شاطها التجاري وال�شناعة التي تعمل فيها.

و�شتكون �شدارة قادرة على تكبد ديون اإ�شافية من املحتمل اأن تكون كبرية من وقت لآخر وفق اأحكام و�شروط وثائق التمويل دون حتديث الفرتا�شات التي 
ي�شتند عليها التوقع امل�شريف ب�شرط اأن يتم تكبد ذلك الدين خالل 12 �شهرًا من الإقفال املايل، مبا يف ذلك الديون الهادفة اإلى )اأ( اإعادة متويل اأو ا�شتبدال 
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الديون الأعلى مرتبة اأو اللتزامات بتقدمي مثل هذه الديون . اأو )ب( زيادة الدين الأعلى مرتبة احلايل )يخ�شع ل�شقوف معينة(، اأنظر اأي�شا ق�شم "ملخ�ش 
وثائق التمويل الرئي�شية – اتافقية الأحكام العامة ال�شاملة– فئات ديون اإ�شافية" يف ن�شرة الإ�شدار هذه لالطالع على و�شف ال�شروط التي مبوجبها يجوز 
تو�شع  تتكبدها �شدارة بهدف متويل مرفق  اأي ديون  اأن  ال�شكوك املحتملني مالحظة على وجه اخل�شو�ش  الإ�شافية. يجب على حملة  الديون  حتمل هذه 
اأو تطوير م�شموح به، اأو متويل النق�ش يف تكاليف امل�شروع �شتمثل ديون اإ�شافية لديون �شدارة املك�شوفة غري امل�شددة، وذلك على نقي�ش اإعادة التمويل اأو 

ا�شتبدال الديون القائمة.

على  والعمولت  الأ�شلية  ديونها  لت�شديد  املتاحة  لالأموال  الوحيد  امل�شدر  �شدارة،  ت�شغيل جممع  الناجتة عن  الإيرادات  ذلك  �شدارة، مبا يف  اأ�شول  متثل 
مديونيتها، مبا يف ذلك الدفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك. علمًا باأن بع�ش البنود �شوف ت�شتحق الدفع قبل ت�شديد خدمة الدين فيما يتعلق 
مبديونية �شدارة وفقا للتدفقات النقدية الواردة من ال�شفقة، كما ورد بتفا�شيل اأكرث يف ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية - اتفاقية احل�شاب – ح�شاب 
الإيرادات اخلارجي"، و"ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية- اتفاقية احل�شاب- ح�شاب اليرادات املحلي" و"ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية- اتفاقية بنك 
اإيرادات �شدارة �شتكون كافية لتلبية هذه املدفوعات مع املحافظة على مبلغ كاف خلدمة  اإعطاء �شمانات باأن  احل�شاب- ح�شاب خدمة الدين". ل ميكن 
مديونيتها، الأمر الذي بدوره قد يرتك املُ�شدر دون اأموال كافية ل�شداد جميع املبالغ امل�شتحقة عليه اأواملتعلقة بال�شكوك. واأي ديون ذات اأولوية اإ�شافية قد 
تكون يف مرتبة م�شاوية وت�شهم بح�شة تنا�شبية يف ال�شمان مع ت�شهيل ال�شكوك والديون الأخرى ذات الأولوية، مما قد يوؤدي بالتايل اإلى: )1( خف�ش فوائد 
ال�شمان حلملة ال�شكوك وقدرتهم على التحكم باإجراءات معينة يتم اتخاذها فيما تعلق بال�شمان. )2( زيادة املخاطر باأن �شدارة لن تكون قادرة على 

خدمة ديونها عند ا�شتحقاقها.

يمكن استخدام المصدر كمصدر لمزيد من إصدارات الصكوك:

يتوفر لدى �شدارة القدرة على حتمل الديون ذات الأولوية عن طريق زيادة اإ�شدارات ال�شكوك من خالل املزيد من اإ�شدارات ال�شكوك عن طريق امل�شدر 
�شريطة اتخاذ قرار اإداري مبوافقة اأغلبية الدائنني ذوي الأولوية )مبا يف ذلك احل�شول على ت�شويت باليجاب من حملة ال�شكوك(. ومن �شاأن هذا اأن 
يوؤدي اإلى العديد من التعديالت على وثائق التمويل ووثائق م�شدر ال�شكوك مما يوؤدي اإلى وجود جمموعة اأخرى من حملة ال�شكوك ممن لهم مطالبات 
�شد امل�شدر. كما يلزم املوافقة على ترتيبات الدائنني بني حملة ال�شكوك وحملة ال�شكوك اجلدد والتفاو�ش ب�شاأنها يف وقت اإ�شدار املزيد من اإ�شدارات 
ال�سكوك – بيد اأن هناك خطرا من اإ�شعاف اأ�شوات حملة ال�شكوك كمجموعة دائنني ذات اأولوية على افرتا�ش اأن حملة ال�شكوك اجلدد �شي�شكلون جزءا 
من نف�ش جمموعة الدائنني ذات الأولوية كحملة ال�شكوك الأوليني.  وعالوة على ذلك، فمن املمكن اأن ل تن�شجم م�شالح ت�شويت املجموعات املختلفة من 

حملة ال�شكوك. 

تمثل الصكوك نسبة صغيرة من إجمالي ديون صدارة األعلى مرتبة. تتخذ قرارات الدائنين على أساس نسبة وتناسب، مما 
قد يحد من قدرة مشارك الصكوك، الذي يتصرف وفق التوجيهات الصادرة عن وكيل حملة الصكوك حسب تعليمات حملة 

الصكوك، على التأثير على نتائج قرارات الدائنين:

با�شتثناء قرارات معينة تتطلب املوافقة بالجماع اأو تلك ذات الطبيعة اإدارية، تن�ش اتفاقية الدائنني على اتخاذ القرارات على اأ�شا�ش الأغلبية )التي يف حالة 
قرار الأغلبية املوؤهلة، يجب اأن يت�شمن اأغلبية وكالة ائتمان ال�شادرات(، وتعد هذه القرارات فور اتخاذها مبوجب الأغلبية املطلوبة، ملزمة لبقية امل�شاركني 
التمويل  وثائق  "ملخ�ش  ق�شم  مراجعة  يرجى  ال�شلة،  ذات  املطلوبة  والأغلبية  الدائنني،  ت�شويت  اأحكام  ملخ�ش  على  لالطالع  الأولوية.  ذوي  التمويل  يف 

الرئي�شية – اتفاقية الدائنني( يف ن�شرة الإ�شدار هذه.

اإن احلجم الن�شبي لت�شهيالت ال�شكوك بالن�شبة لإجمايل الديون ذات الأولوية يعني ب�شكل عام، وحتى يتم ب�شكل جوهري اإطفاء الدين الآخر ذي الأولوية 
القائم احلايل، اأنه يف حالة طلب ت�شويت الدائنني على اأمر ما، يتم الو�شول غالبًا اإلى القرارات التي تدعمها الأغلبية املطلوبة ملجموعات الدائنني ذوي 
الأولوية ويكون اتباع م�شار العمل ح�شب توجيهاتها، حتى واإن قام وكيل حملة ال�شكوك بناء على تعليمات حملة ال�شكوك بتوجيه م�شارك ال�شكوك للت�شويت 

بعك�ش ذلك.

على �شبيل املثال، يف حال وقوع حادثة تق�شري )وهي اأي�شًا من احلوادث املوجبة لالإنهاء(، اإذا رغب حملة ال�شكوك يف توجيه م�شارك ال�شكوك لإخطار وكيل 
الدائنني من خالل اإ�شدار اإ�شعار البدء يف اإجراءات جرب ال�شرر، باتخاذ اإجراءات تنفيذية �شد �شدارة، وفقًا لوثائق التمويل، فاإن مثل هذا الإجراء �شي�شمح 
به فقط اإذا مت احل�شول على الأغلبية املطلوبة من جمموعات الدائنني ذوي الأولوية. وتعمل الأغلبية املنطبقة على اأ�شا�ش انخفا�شي بحيث، مع مرور الوقت، 

تنخف�ش الأغلبية الالزمة لبدء اإجراء التنفيذ، وبالتايل اإحتمال متكني حملة ال�شكوك من بدء اإجراء التنفيذ بعد انق�شاء الوقت. 

ويختلف م�شتوى حدود الرتفاع ومعدل النخفا�ش اعتمادًا على ما اإذا كان الإجراء التنفيذي يتعلق بحادثة تق�شري )اإخالل( اأو بحادثة تق�شري اأ�شا�شية. 
وعلى وجه اخل�شو�ش، ينبغي الإ�شارة اإلى اأنه فيما يتعلق بحادث التق�شري الأ�شا�شي )مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات، مبا يف ذلك اإفال�ش �شدارة اأو اأحد 
اجلهات الراعية(، خالل الفرتة من )1( تاريخ الإ�سعار ذي ال�سلة اإلى 30 يوم بعد ذلك، 75% من املبلغ الأ�شا�شي القائم من الدين ذي الأولوية ذي العالقة 
ذوي الأولوية )بالت�شويت ككتلة واحدة على اأ�شا�ش اأغلبية 75%(، )2( نهاية الفرتة املذكورة يف البند )1( لغاية 90 يوما بعده، يتعني احل�شول على ن�شبة 
50% من من املبلغ الأ�شا�شي القائم للدين ذي الأولوية ذي العالقة )للت�شويت ككتلة على اأ�شا�ش اأغلبية 66.66( )3( يف اأي وقت بعد الفرتة املذكورة يف 
البند )2( يتعني احل�شول على ن�شبة 10% من املبلغ الأ�شا�شي القائم من الدين ذي الأولوية ذي العالقة )للت�شويت ككتلة على اأ�شا�ش اأغلبية 50%( لبدء 
اإجراء التنفيذ. يف هذه احلالة، اإذا مل توافق جمموعة اأخرى من الدائنني ذوي الأولوية على طلب حملة ال�شكوك لتخاذ اإجراء التنفيذ، عندئذ ل ي�شمح 
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باأخذ اإجراء التنفيذ. وبعد انق�شاء فرتة ال�شتني )60( يوما امل�شار اإليها اأعاله، وب�شرط اأن ميثل حملة ال�شكوك ن�شبة ل تقل عن 10% من املبلغ الأ�شلي للدين 
الأعلى مرتبة ذي العالقة القائم اآنذاك، فيجوز حلملة ال�شكوك بدء اإجراء التنفيذ كمجموعة من الدائنني ذوي الأولوية دون احلاجة لت�شكيل اأغلبية. يف 
حالة الإجراء التنفيذي املتعلق بحادثة التق�شري )الإخالل( )والتي تعترب كذلك حادثة موجبة لالإنهاء(، �شريطة اأن ميثل حملة ال�شكوك ما ل يقل عن %10 
من املبلغ الأ�شلي من الدين ذي الأولوية القائم اآنذاك، فاإنه ل يجوز حلملة ال�شكوك البدء بالإجراء التنفيذي مما ذكر كمجموعة دائنني ذوي اأولوية دون 

احلاجة لأن ي�شكلوا اأغلبية اإل بعد 270 يومًا من الإ�شعار ذي ال�شلة.

بينما من املتوقع باأن ي�شكل ت�شهيل ال�شكوك، مبدئيًا على الأقل، اأكرث من 10% من املبلغ الأ�شلي من الدين ذي الأولوية، فاإن هذه الن�شبة قد تت�شاءل اإذا 
ما تكبدت �شدارة مبلغًا كبريًا من الدين ذي الأولوية الإ�شايف وفقًا لأحكام وثائق التمويل، ويف تلك احلالة، فاإن قدرة حملة ال�شكوك على البدء يف اإجراء 

تنفيذي بعد انتهاء الفرتة املنطبقة  قد تت�شاءل اأكرث.

اإن نظام �شنع قرار الدائنني املو�شح اأعاله لبدء اإجراءات التنفيذ ينطبق ب�شكل م�شاٍو على اإعتبار جمموعة الدائنني ذات الأولوية )عدا ت�شهيالت ال�شكوك( 
من اإ�شعار بدء جرب ال�شرر ال�شادر مبوجب توجيهات امل�شارك يف ال�شكوك )الذي يت�شرف وفق توجيهات حملة ال�شكوك( بخ�شو�ش احلوادث املوجبة 
للتق�شري يف ال�شكوك. وحيث اأن حوادث التق�شري املتعلقة بال�شكوك حمددة بت�شهيالت ال�شكوك وهي تفيد فقط حملة ال�شكوك، فاإن جمموعات الدائنني 

ذات الأولوية الأخرى قد ل متيل بال�شرورة لدعم اأي اإ�شعار بدء جرب ال�شرر من هذا القبيل.

اإن املبداأ القائل باأن قرارات الدائنني ميكن اأن تتخذ فقط من خالل الأغلبية املطلوبة ي�شتثنى منه فئة من القرارات ذات الأهمية الأ�شا�شية جلميع م�شاركي 
التمويل ذوي الأولوية، وهي القرارات الإجماعية وقرارات معينة تتعلق ب�شمانات الكتمال، والتي ل يجوز اتخاذها دون موافقة جمموعات الدائنني ذوي 
الأولوية )مبا يف ذلك م�شارك ال�شكوك الذي يت�شرف بناًء على تعليمات حملة ال�شكوك من خالل وكيل حملة ال�شكوك(. وهذا ل يعني بال�شرورة اأن حملة 
ال�شكوك لهم حق النق�ش لهذه الأمور الواقعة يف هذه الفئة،  حيث اأن اأ�شوات حملة ال�شكوك �شيتم جتاهلها اإلى احلد الذي ل ت�شتجيب فيه اإلى قرار �شمن 
الفرتة الزمنية املطلوبة. اإ�شافة لذلك، فاإن اأثرًا من اآثار الت�شويت ككتلة واحدة �شمن كل جمموعة دائنني ذوي اأولوية هو فيما يتعلق بالقرارات اجلماعية، 
الت�شويت ككتلة قد يحد من النطاق لأقلية حملة ال�شكوك لإيقاف قرار اإجماعي، عندما – على �شبيل املثال –يقوم حملة ال�شكوك املتبقني �شمن ت�شهيل 
ال�شكوك باعتماد ذلك والت�شويت الإيجابي ككتلة واحدة. وهناك اأمور اأخرى متحفظ عليها بحيث ل يجوز اتخاذها دون موافقة م�شارك ال�شكوك )مت�شرفًا 
ح�شب تعليمات حملة ال�شكوك من خالل وكيل حملة ال�شكوك(. لقد تعهد املُ�شدر يف اإعالن الوكالة بعدم امل�شاركة مطلقًا يف اأي ت�شويت مل�شاركي التمويل 
ذوي الأولوية اأو بخالف ذلك اإعطاء اأو ال�شتجابة لأي طلب للتعليمات، اأو املوافقة، اأو الإعفاء من وكيل الدائنني، اأو وكيل ال�شمان املحلي، اأو اأمني ووكيل 
ال�شمان اخلارجي، اأو اأي طرف اآخر وفقًا لتفاقية الدائنني، اأو اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة ، اأو اأي من وثائق �شفقة اأخرى، با�شتثناء يف حال وجود موافقة 
�شريحة من وكيل حملة ال�شكوك  وح�شب توجيهاته )با�شتثناء يف الظروف الذي يكون م�شموحًا فيها للم�شدر التوقيع واملوافقة على تعديل واإعادة �شياغة 

وثائق التمويل دون احل�شول على تعليمات من حملة ال�شكوك وفقًا لإعالن الوكالة واتفاقية تعهد ف�شل / اإقفال ال�شكوك(.

ين�شحب على جميع  بذاته  ت�شهيل معني  الدئنني مبوجب  اأ�شوات  الغالب على  بالت�شويت  دائني �شدارة  قيام غالبية حمددة من  اأن خطر  الرغم من  على 
م�شاركي التمويل ذوي الأولوية ب�شفة فردية، اإل اأن هناك خطرًا يتمثل يف اإمكانية حتالف بع�ش م�شاركي التمويل ذوي الأولوية ممن جتمعهم م�شالح م�شرتكة 
والت�شويت معًا على هذا الأ�شا�ش. على �شبيل املثال، قد مييل جميع م�شاركي التمويل ذوي الأولوية يف اإطار ت�شهيالت وكالة ائتمان ال�شادرات للت�شويت 
بطريقة م�شرتكة تدل على توافق م�شاحلهم. وكما يف تاريخ هذه الن�شرة، يتوقع اأن تكون ت�شهيالت ال�شكوك هي امل�شاركة الوحيدة من الأ�شواق املالية يف 
الديون ذات الأولوية، مع كون بقية دين �شدارة قد مت تقدميه من قبل "بنوك جتارية "مك�شوفة"، وبنوك جتارية منتفعة من �شمانات وكالة ائتمان ال�شادرات، 
اأو التاأمني، ووكالت ائتمان ال�شادرات )ECAs(، والبنوك الإ�شالمية، و�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )اإلى احلد الذي ي�شارك فيه ال�شندوق يف 

متويل امل�شروع(، و�شندوق ال�شتثمارات العامة، واإذا لزم الأمر، التمويل ذي الأولوية املقدم من اجلهات الراعية.

اإ�شافة اإلى ذلك، يخ�شع ت�شويت املقر�شني لآلية تخفي�ش، حيث يتم وفقًا لها ح�شم الأ�شوات واملبالغ القائمة ل�شالح م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الذين 
مل يخطروا وكيل الدائنني بقرارهم ب�شاأن م�شاألة ما خالل فرتة زمنية حمددة من جملة الأ�شوات عند حتديد النتيجة النهائية. لالطالع على ملخ�ش كامل 
لهذه الآلية، الرجاء مراجعة ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية الدائنني" يف ن�شرة الإ�شدار هذه. وبناء عليه، اإذا مل يتمكن حملة ال�شكوك من 
ح�شور اجتماع كامل الن�شاب ملناق�شة ق�شية معينة وال�شتجابة خالل املدة الزمنية املطلوبة، فرمبا لن يتم ح�شاب اأ�شواتهم. لالطالع على الأحكام املتعلقة 

بعقد اجتماعات حملة ال�شكوك يرجى مراجعة ال�شرط رقم 15 )اجتماعات حملة ال�شكوك، التعديل، التنازل، التفوي�ش والتحديد(. 

ال يستفيد حملة الصكوك من تعهدات محددة وحوددث تقصير يستفيد منها الدائنون ذوو األولوية اآلخرون: 

ي�شتفيد حملة ال�شكوك )الذين يت�شرفون من خالل م�شارك ال�شكوك( والدائنون ذو الأولوية الأوليون الآخرون )اأي الذين لديهم القدرة على الت�شويت 
من  بذلك(  �شلة  تنفيذي ذي  اإجراء  اأي  على  والت�شويت  البدء  وي�شتطيعون  تق�شري،  اأو حادثة  تعهد  باأي  يتعلق  فيما  �شلة  دائنني ذي  قرار  اأي  بخ�شو�ش 
واأحداث  التكميلية  التعهدات  ينتفعون من  ل  ال�شكوك  اأن حملة  بيد  ال�شاملة.  العامة  الأحكام  اإتفاقية  املو�شحة يف  التق�شري  واأحداث  امل�شرتكة  التعهدات 
التق�شري املو�شحة يف اتفاقية الأحكام العامة التكميلية والتي هي ملنفعة الدائنني ذوي الأولوية املنطبقني. وبينما يكون حملة ال�شكوك قادرين على الت�شويت 
على اإجراء تنفيذي فيما يتعلق بحادثة تق�شري تكميلي حاملا يتم البدء به من قبل الدائنني ذوي الأولوية املنطبقني، فاإنه ل يحق حلملة ال�شكوك البدء ول 
الت�شويت على اأي تعديل اأو تنازل فيما يتعلق بذلك.  لذا، يتعني على حملة ال�شكوك امل�شتقبليني )املتوقعني( مالحظة هذا التمييز يف احلقوق بني حملة 
ال�شكوك والدائنني ذوي الأولوية املنطبقني والذي ميكن اأن يعني ما يلي: )1( يتم تعديل التعهدات التكميلية اأو التنازل عنها، دون اعطاء حملة ال�شكوك 
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اإمكانية الت�شويت على قرار الدائنني. )2( يعتمد حملة ال�شكوك على الدائنني ذوو الأولوية املنطبقني ل�شدار اإ�شعار البدء باجراء جرب ال�شرر فيما يتعلق 
بحادثة التق�شري التكميلية. الرجاء مراجعة ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية الحكام العامة التكميلية". 

قد يتعين تقاسم المتحصالت بين مشاركي التمويل ذوي األولوية اآلخرين إذا ما قدمت ُمطالبات في إطار ضمانات 
االكتمال:

تت�شمن اتفاقية الدائنني اأحكامًا لتقا�شم املبالغ التي دفعها �شامنو الكتمال يف اإطار �شمانات الكتمال يف بع�ش الظروف، ويف حال عدم كفاية املبلغ املدفوع 
ال�شكوك  ينبغي على حملة  اآخر.  م�شتفيد �شمان  اأي  اأو  املُ�شدر(  الأولوية )مبا يف ذلك  التمويل ذوي  م�شاركي  اأحد  اأكرث من مطالبة متزامنة من  لتلبية 
– اتفاقية  "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية  املحتلمني مراجعة ملخ�ش الأحكام ذات ال�شلة يف اتفاقية الدائنني الواردة يف ن�شرة الإ�شدار هذه يف ق�شم 

الدائنني". 

يتمثل تاأثري هذه الأحكام يف اأنه يف ظروف معينة، �شيكون ثمة احتمال اأن يدفع �شامنو الكتمال مبالغ كافية لتلبية مطالبات �شمن نطاق �شمانات الكتمال 
اخلا�شة بكل منهم على التوايل املقامة بالنيابة عن م�شارك ال�شكوك يف اإطار ت�شهيالت ال�شكوك، ولكن على م�شارك ال�شكوك فيما يتعلق باملبالغ امل�شتحقة 
له تقا�شم املبلغ الذي ح�شل عليه مع غريه من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الذين لديهم مطالبات �شد �شامني الكتمال يف اإطار �شمانات الكتمال مل 
يتم دفعها. وهذا من �شاأنه اأن يوؤدي اإلى انخفا�ش املبالغ التي يتلقاها م�شارك ال�شكوك، وبالتايل انخفا�ش يف املبالغ املتوفرة لديه لدفع م�شتحقات حملة 
اإطار �شمانات  اأو بالنيابة عنه يف  اأي مطالبة مهما كانت طبيعتها مقامة من قبل م�شارك ال�شكوك  اأن ينطبق �شرط التقا�شم هذا على  ال�شكوك. ميكن 
الكتمال، وتنطبق كذلك على اأي مبالغ حتكم بها حمكمة، اأو هيئة حتكيم ل�شالح م�شارك ال�شكوك بعد دعوى ناجحة �شد �شامني الكتمال عن اأي نق�ش 
يف ت�شديد من قبلهم لأي مطالبة مبوجب �شمانات الكتمال. لي�ش هناك اأي �شمان باأن اأي نق�ش يف املبلغ املدفوع للُم�شدر �شوف يتم جربه يف اإطار تطبيق 

اآلية التقا�شم هذه.

يجب على حملة ال�شكوك املحتملني اأي�شًا مالحظة اأن �شمانات الكتمال ت�شمن التزامات �شدارة نحو م�شارك ال�شكوك يف اإطار وثائق ال�شفقة، ول ت�شمل 
)ب�شكل مبا�شر( التزامات م�شارك ال�شكوك مبوجب ال�شكوك وعليه، فاإن م�شارك ال�شكوك هو امل�شتفيد من ال�شمان مبوجب ذلك، وبالتايل يف حال ت�شرر 
الكتمال  اإطار �شمانات  املطالبة يف  القدرة على  ال�شكوك  لدى م�شارك  �شيكون  ال�شكوك،  ت�شهيالت  ت�شديد �شدارة مبوجب  ال�شكوك من عدم  م�شارك 
مبوجب الآلية التي ورد و�شفها يف ق�شم " ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية الدائنني" يف ن�شرة الإ�شدار هذه. على اأنه تكمن املخاطرة هنا يف اأن 
م�شارك ال�شكوك، مبجرد تلقيه اأي مبالغ من �شامني الكتمال، ل يقوم بتحويلها حلملة ال�شكوك. واإن حدث ذلك فاإن حملة ال�شكوك ل ميلكون حق مطالبة 

�شامني الكتمال اأو الرجوع عليهم يف اإطار �شمانات الكتمال. 

الضمان الممنوح من قبل صدارة للمديونية ذات األولوية )بما في ذلك تسهيل الصكوك( محدودة ويخضع تنفيذها إلى 
بعض عدم اليقين.

اإن اأ�شول �شدارة حمدودة، وعلى الأخ�ش بح�شب ما مت و�شفها يف عوامل املخاطرة حتت عنوان "املخاطر املتعلقة باأعمال �شدارة وامل�شدر وامل�شروع" – 
اإذ لي�شت لدى �شدارة اأي �شوابق ت�شغيلية، واأ�شولها الوحيدة هي م�شاحلها يف امل�شروع". فمنذ تاريخ )اإن انطبق( الدخول يف ت�شهيالت �شندوق التنمية 
ال�شناعية ال�شعودي، ُيتوقع ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي اأن يح�شل على رهن ذي اأولوية اأويل على جممع �شدارة وجميع الأ�شول املادية الأخرى ذات 
ال�شلة بامل�شروع، )با�شتثناء عقد اإيجار الأر�ش ال�شناعية(، ووفقا للقوانني املتبعة يف اململكة العربية ال�شعودية، حيث يتم العرتاف بالرهون العقارية فقط 
ذات الأولوية الأويل. وكما يف تاريخ الإقفال، فاإن الأ�شول املادية ل�شدارة )والأ�شول الأخرى، وفق ما هي مو�شحة اأدناه، والتي مت الن�ش على اأن يكون مو�شوع 
ال�شمان املمنوح من �شدارة ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي غري م�شمونة مل�شلحة م�شاركي التمويل ذوي الأولوية )مبن فيهم املُ�شدر(، وغري م�شمولة 
بالتايل كجزء من ال�شمان. ويف حال التوقيع على ت�شهيالت �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي، ومت منح م�شلحة �شمان لل�شندوق )ت�شبح �شدارة عندها 
ملزمة با�شتحداث رهن عقاري من املرتبة الثانية على الأ�شول املادية املمنوحة لباقي م�شاركي التمويل ذوي الأولوية، مبا يف ذلك امل�شدر، يف حال اأ�شبح مثل 
ذلك النوع من م�شلحة ال�شمان معرتفًا به، وفق القوانني واملمار�شات املرعية يف اململكة العربية ال�شعودية(. لذا، فاإذا مت الدخول يف ت�شهيل �شندوق التنمية 
ال�شناعية ال�شعودي بعقد، ومت منح م�شلحة �شمان ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي، ف�شيكون م�شاركي التمويل ذوي الأولوية معتمدين على اتفاقية 
�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي لت�شليم املتح�شالت املتبقية بعد تنفيذ م�شالح ال�شمان ذات ال�شلة التي حتتفظ بها على اأ�شول �شدارة املالية تنفيذا 

لتفاقية التنازل عن م�شالح ال�شمان ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي.

وحيثما تكون ت�شهيالت �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي غري جاهزة يف تاريخ اكتمال امل�شروع، اأو يف اأي وقت بعد ذلك، يتم اإعادة دفع تلك الت�شهيالت 
بالكامل، وعندئذ وبالقدر املمكن وفقا لقوانني اململكة العربية ال�شعودية، تكون �شدارة ملزمة مبنح وكيل ال�شمان ذي ال�شلة: )اأ( رهنًاً على اأ�شول �شدارة 
الثابتة، )ب( تنازًل عن حقوق �شدارة ل�شتالم متح�شالت التاأمني )با�شتثناء اأي متح�شالت يتم دفعها مبا�شرة من قبل مانح التاأمني اإلى مطالب طرف 
ثالث( واأي متح�شالت تاأمني ذات �شلة، و )ج( التنازل عن طريق �شمان على حقوق �شدارة مبوجب اتفاقيات ترخي�ش التقنية من �شركة داوواتفاقيات 

ترخي�ش التقنية من طرف ثالث )يف كل حال ح�شبما ينطبق(.

عالوة على ذلك، فعلى الرغم من اأن كل جهة راعية قد وقعت اتفاقيات رهن اأ�شهم / ح�ش�ش بخ�شو�ش م�شاحلها يف �شدارة، فاإن هذا املفهوم )بالن�شبة 
لل�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة( غري معرتف به مبوجب القوانني املرعية يف اململكة العربية ال�شعودية، كما اأن هناك عدم يقني ق�شائي بخ�شو�ش جدوى 

وفعالية هذه الرتتيبات ومدى فاعليتها كاأمر تعاقدي حم�ش بني الأطراف املن�شو�ش عليها يف العقد.

عالوة على ذلك، فاإن كان وكيل ال�شمان الداخلي )وفق توجيهات وكيل الدائنني( قادرًا على تنفيذ جزء من ال�شمان املمنوح لتنفيذ وثائق ال�شمان الداخلي 
اإذا ما  اأو جممع �شدارة )الأمر الذي من غري املحتمل اأن يح�شل،  بحيث يكون وكيل ال�شمان الداخلي قادرًا على ممار�شة �شيطرة مبا�شرة على امل�شروع 
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اأخذنا باحل�شبان حمدودية توفر اأداء خا�ش( فمن املمكن اأن ي�شبح جممع �شدارة غري قابل للت�شغيل بدون تعاون اأرامكو ال�شعودية، وداو وال�شركات املنت�شبة 
لداو اإذا ما اأخذنا بعني العتبار دورها كموردين رئي�شيني وم�شوقني للم�شروع. وبناًء عليه ل يوجد هناك اأي تاأكيدات من اأنه يف �شيناريو التنفيذ، �شيحقق 
امل�شاركون املاليون ذوو الأولوية كامل قيمة ال�شمان. وقد تعني نواحي الق�شور يف وثائق ال�شمان الداخلي، مثل تلك املو�شحة اأعاله، والتي ميكن اأن ي�شتفيد 
منها امل�شاركون املاليون ذوو الأولوية )مبا يف ذلك امل�شدر(، اأنه بعد ح�شول حادثة اإخالل اأو حادثة اإخالل اأ�شا�شية، وتنفيذ ال�شمان، فقد تتوفر متح�شالت 
تنفيذ اأقل ميكن اأن يتقا�شمها امل�شاركون املاليون ذوي الأولوية. وهذا قد يوؤدي اإلى عدم كفاية ملمو�شة يف الأموال املتوفرة للم�شدر لت�شديد الدفعات امل�شتحقة 

والواجبة الدفع مبوجب ال�شكوك. 

أرامكو السعودية، بصفتها دائنًا تجاريًا لصدارة وبصفتها مورد اللقيم الخام لها، هي طرف مضمون. وهذا وضع غير عادي 
بالنسبة لمقرض تجاري أن يتمتع به في تمويل مشروع: 

�شتكون اأرامكو ال�شعودية ب�شفتها مورد اللقيم اخلام، طرفًا م�شمونًا مبقت�شى اتفاقية الدائنني. و�شيكون مورد اللقيم م�شمونًا مع اخل�شوع ملا يلي: 

)اأ(  بالأقدمية على م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الآخرين فيما يتعلق مبتح�شالت تنفيذ وثائق ال�شمان املحلي التي �شيتم ا�شتخدامها يف الوفاء مببلغ مورد 
اللقيم اخلام.

)ب(  للمدى الذي ينطبق فيه، فيما يتعلق مبتح�شالت تنفيذ وثائق ال�شمان املحلي على اأ�شا�ش التبعية دون الأطراف امل�شمونة الأخرى فيما يتعلق باأي مبلغ 
زائد لتوريد اللقيم اخلام واأي مبلغ من مبالغ مورد اللقيم ل يتم الوفاء به من خالل متح�شالت تنفيذ وثائق ال�شمان املحلي امل�شار اإليها يف الفقرة 

)اأ( اأعاله.

وكما مت ذكره يف الق�شم "املخاطر املتعلقة بف�شل الإقفال" من عوامل املخاطرة، تت�شور وثائق التمويل ف�شل الإقفال الذي يوفر حملة ال�شكوك مبوجبه 
متوياًل للم�شدر قبل اإ�شدار �شدارة الدين ذا الأولية الأويل )عدا ت�شهيل ال�شكوك( يف واعتبارًا من الإقفال املايل الثاين. وكجزء من املفاو�شات امل�شتمرة 
مع وكالت ائتمان ال�شادرات فيما يخ�ش الرتتيبات بني الدائنني، فمن املحتمل لزوم اإجراء بع�ش التعديالات على اتفاقية الدائنني. مثاًل هناك اإمكانية يف 
حال طلبت وكالت ائتمان ال�شادرات اأن ل يكون مورد اللقيم طرفًا م�شمونًا فيما يتعلق بوثائق ال�شمان اخلارجي، اأن ُتطلب تعديالت لتفاقية الدائنني قبل 

الإقفال املايل الأول والإقفال املايل الثاين، ويف احلالة املذكورة لن تنطبق الفقرة )ب( اأعاله.

وباعتبارها طرفًا م�شمونًا، �شتكون �شركة اأرامكو ال�شعودية ملزمة جوهريًا بنف�ش �شروط الأطراف الأخرى امل�شمونة قبل وبعد التنفيذ وفقًا لتفاقية الدائنني، 
وذلك على الرغم من اأن مورد اللقيم �شيمتلك حقوق ت�شويت حمددة فقط فيما يخ�ش اتخاذ القرارات بني الدائنني.

توريد  وفقًا لتفاقية  اللقيم اخلام  تعليق �شحنات  ال�شعودية يف  اأرامكو  �شركة  ال�شيطرة على حق  اأو  تقييد  الآخرون  الأولوية  التمويل ذوي  ل ميلك م�شاركو 
اللقيم اخلام. ومع ذلك فاإن اأي تعليق من هذا القبيل �شيوؤدي، مع مراعاة الختبارات اجلوهرية وانتهاء فرتات املعاجلة املنطبقة، اإلى ن�شوء حادثة تق�شري، 
وباخل�شوع لت�شويت الدائنني وفقًا لتفاقية الدائنني، اإلى ال�شماح مل�شاركي التمويل ذوي الأولوية "بالتدخل" مبوجب الإ�شعار ذي العالقة والإقرار بالتنازل 

)ح�شبما تقت�شي احلالة(. 

تتحكم صدارة في استخدام تدفقاتها النقدية من خالل إيراداتها النقدية التعاقدية، باستثناء حاالت محددة:

يحكم التدفقات النقدية التعاقدية الواردة يف اتفاقية بنك احل�شاب )ح�شب ما هو مو�شح اأكرث حتديدا يف ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية - اتفاقية 
بنك احل�شاب"( ا�شتخدام �شدارة جلميع املبالغ القائمة يف اجلانب الدائن حل�شاب اليرادات اخلارجي وح�شاب اليرادات املحلي وغريهما، قبل اتخاذ اأي 
اجراء تنفيذي. با�شتثناء بع�ش احلالت املعينة املحدودة ت�شيطر �شدارة، ولي�ش اأي طرف ثالث م�شتقل، على التدفقات النقدية من خالل التدفقات النقدية 
الدين.  الدين وح�شاب احتياطي خدمة  امل�شروع، مبا يف ذلك ح�شاب خدمة  اإلى ومن جميع ح�شابات  النقدية  املدفوعات  التعاقدية، وكذلك على عمليات 
اأو نقل املبالغ من واإلى ح�شابات امل�شروع، وفقًا للتدفقات النقدية والأحكام ذات ال�شلة لتفاقية بنك احل�شاب حتى  حتتفظ �شدارة بحق حرية ال�شحب، 

اإ�شدار اإ�شعار منع، كما هو مبني اأدناه باملزيد من التف�شيل . 

بعد تاريخ اكتمال امل�شروع، و�شريطة حدوث ظروف معينة اأخرى )كما هو مو�شح باملزيد من التف�شيل يف ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية - اتفاقية 
بنك احل�شاب" يف ن�شرة الإ�شدار هذه، يجوز ل�شدارة نقل الأموال حل�شاب التوزيعات )ومن هنالك ت�شبح اتاحة للتوزيع على م�شاهميها( يف اأي وقت. ومل 
يتم �شمان ح�شاب التوزيعات ل�شالح الأطراف امل�شمونة. وحيث اأن مدفوعات خدمة الدين تتم كل �شتة اأ�شهر، لي�ش هناك ما ي�شمن اأنه يف تاريخ الدفع ذي 
ال�شلة الواقع كل �شتة اأ�شهر �شيتوفر لدى �شدارة ما يكفي من الأموال طوال فرتة ال�شتة اأ�شهر يف ح�شاب خدمة الدين لتلبية متطلبات خدمة الدين لديها، 

على الرغم من اأنه ي�شمح ل�شدارة نقل الأموال اإلى ح�شاب التوزيعات يف داخل الفرتة. 

عند وقوع حادثة تق�شري، ميكن لوكيل الدائنني اإ�شدار اإ�شعار احلظر اإذا ما مت توجيهه لذلك، مت�شرفا وفقا لتفاقية الدائنني. ويف حال اأ�شدر وكيل الدائنني 
وبنوك  �شدارة  باإخطار  الدائنني  وكيل  يقوم  اأن  واإلى  ال�شمان،  وثائق  مبوجب  امل�شمونة  الأطراف  بحقوق  امل�شا�ش  ودون  فعندئذ  ل�شدارة،  احلظر  اإ�شعار 
احل�شاب باأنه قد مت اإلغاء اإ�شعار احلظر هذا، فاإنه ل يجوز ال�شحب من ح�شابات امل�شروع )بخالف ح�شاب التوزيعات( اإل مبوافقة م�شبقة من وكيل الدائنني، 
ويجوز لوكيل الدائنني توجيه بنوك احل�شاب )نيابة عن �شدارة( بدفع اأي مبالغ م�شتحقة غري مدفوعة يف اإطار الت�شهيالت، با�شتثناء التدفق النقدي املنطبق 
على ح�شاب اليرادات اخلارجية وح�شاب اليرادات املحلية التي ت�شمح بدفعات معينة خالل ا�شتمرار حادثة تق�شري. و�شيقوم وكيل الدائنني باإ�شعار �شدارة  

)مع ت�شليم ن�شخة اإلى بنوك احل�شاب( باإلغاء احلظر فورًا مبجرد علمه بعدم وجود حادثة تق�شري قائمة. 

50



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

يسمح لصدارة باالحتفاظ بكميات كبيرة من النقد داخل المملكة خالل كل فترة نصف سنوية:

وفقا لأحكام اتفاقية بنك احل�شاب، فاإنه يتعني على �شدارة عمومًا يف يوم العمل الأخري من كل �شهر تقوميي اأن حتّول اإلى ح�شاب الإيرادات اخلارجية مبلغ 
الر�شيد الدائن حل�شاب اليرادات املحلية. ويهدف هذا الإجراء اإلى طماأنة م�شاركي التمويل ذوي الأولوية باأن الأموال القائمة ل�شالح ح�شابات الإيرادات 
اخلارجية وح�شاب الإيرادات املحلية، حمفوظة يف اخلارج اإلى احلد املمكن يف ح�شاب م�شمون ل�شالح الأطراف امل�شمونة وفقًا للقانون الإجنليزي. ولكن 
يخ�شع هذا ال�شرط العام ل�شتثناء يتمثل يف اأن �شدارة �شيكون لها احلق يف الحتفاظ  يف ح�شاب اليرادات املحلية مببلغ ل يتجاوز جميع التكاليف الت�شغيلية 
املقدر اأن تكون واجبة الدفع يف اململكة العربية ال�شعودية خالل )60( ال�شتني يوما القادمة. لالطالع على ملخ�ش كامل لأحكام اتفاقية بنك احل�شاب، الرجاء 

مراجعة ق�شم  "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية - اتفاقية بنك احل�شاب " يف ن�شرة الإ�شدار هذه. 

وميكن اأن تكون هذه املبالغ يف فرتة )60( ال�شتني يوما كبرية. ويف حال وقوع حادثة تق�شري اأو حادثة تق�شري اأ�شا�شية، واتخاذ اإجراء التنفيذ اأثناء وجود 
هذه املبالغ قائمة ل�شالح ح�شابات الإيرادات املحلية، فاإن ال�شكوك فيما يتعلق بقابلية تنفيذ م�شالح ال�شمان التي اأن�شاأتها اتفاقيات ال�شمان املحلي على 
احل�شابات على ح�شابات الإيرادات املحلية تعني �شعف قدرة الأطراف امل�شمونة )التي تت�شرف من خالل وكيل ال�شمان املحلي( على احل�شول على هذه 
الأموال. ونتيجة لذلك، قد تنخف�ش وب�شكل ملمو�ش الأموال املتاحة ل�شداد جميع املبالغ امل�شتحقة مبوجب الت�شهيالت )مبا يف ذلك ت�شهيالت ال�شكوك(، مما 

يخف�ش الأموال املتاحة للُم�شدر للقيام بالدفع مبوجب ال�شكوك.

ملناق�شة اأوجه الق�شور املحتملة يف ال�شمان الذي يتم اأخذه على اأ�شول �شدارة مبوجب الت�شهيالت امل�شمولة يف اململكة العربية ال�شعودية، اآمل الأخذ يعني 
اإمكانية  اأن  "ال�شمان املمنوح ل�شدارة للدين ذي الأولوية )مبا يف ذلك ت�شهيالت ال�شكوك( حمدود، كما  اأن عامل املخاطرة اأعاله حتت عنوان  العتبار 

تطبيقه عر�شة لل�شك وعدم اليقني".

تعتمد صدارة على التوقعات واالفتراضات األساسية:

مت ترتيب متويل �شدارة يف اإطار الت�شهيالت على اأ�شا�ش افرتا�شات وتوقعات معينة فيما يتعلق بجملة اأمور من بينها قدرة امل�شروع على حتقيق اإيرادات يف 
ال�شكوك(،  ت�شهيالت  ذلك  يف  )مبا  مرتبة  الأعلى  الدين  مدة  طوال  امل�شمون  الدين  و�شروط  �شدارة،  جممع  وت�شغيل  ببناء  املرتبطة  والتكاليف  امل�شتقبل، 
والتكاليف التمويل املرتبطة بالدين الأعلى مرتبة. قام امل�شت�شار الفني والبيئي باإعداد التقرير الفني والبيئي )T&E Report(، وقد مت ت�شمني ملخ�ش للنتائج 
امللخ�ش،  امل�شتثمرين مراجعة هذا  ويتعني على  املايل.  للنموذج  ا�شتعرا�شًا حمدودًا  الذي ت�شمن  الإ�شدار هذه  ن�شرة  امللحق )5( من  للتقرير يف  الرئي�شية 
وكذلك التقرير الفني باأكمله )وهو متاح لالطالع عليه يف املكتب املحدد لوكيل حملة ال�شكوك )ات�ش ا�ش بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، املكتب الرئي�شي 
لأت�ش ا�ش بي �شي، �شارع العليا، حي املروج، �ش ب 9084، الريا�ش 11413، اململكة العربية ال�شعودية( وفقًا لق�شم "معلومات عامة" يف ن�شرة الإ�شدار هذه(.

مت اتخاذ بع�ش الفرتا�شات مثل تلك املو�شوفة اأعاله لأغرا�ش اإعداد النموذج املايل والتقرير الفني، وكذلك فيما يتعلق بالأداء احلايل وامل�شتقبلي ملرافق 
�شدارة، والنفقات الراأ�شمالية، وتكاليف اللقيم اخلام، ونفقات الت�شغيل وال�شيانة، والأ�شعار التي مت حتقيقها للمنتجات، وحجم املبيعات ال�شنوية للمنتجات، 
وتكاليف العمالة، وتكاليف ال�شيانة، واملديونية القائمة من وقت لآخر، وعدد من الحتمالت الطارئة اجلوهرية، وغريها من امل�شائل الأخرى التي لي�شت 
�شمن نطاق �شيطرة املُ�شدر، ول ميكن التنبوؤ بنتائجها على وجه اليقني والدقة املطلقة. هذه الفرتا�شات وغريها من الفرتا�شات امل�شتخدمة يف اإعداد 
اأو  للُم�شدر،  املتوقعة. ل ميكن  تلك  ب�شكل كبري عن  الفعلية ورمبا  النتائج  ل�شكوك كبرية و�شوف تختلف  الفني بطبيعتها خا�شعة  والتقرير  املايل  النموذج 
ل�شدارة، اأو اجلهات الراعية، اأو داو الأوروبية القاب�شة )DEH(، اأو امل�شت�شار الفني والبيئي )T&E(، اأو مراجع النموذج املايل اأن يقدم �شمانات باأن هذه 

الفرتا�شات �شحيحة، اأو اأن هذه التوقعات والتقديرات �شوف تعك�ش النتائج الفعلية للعمليات. 

عند تكبد بع�ش اأنواع الديون الأعلى مرتبة الإ�شافية، وحتديدًا دين ال�شتبدال والدين التكميلي التي يتم تكبدها خالل 12 �شهرا من الإقفال املايل، ل يطلب 
من �شدارة اأن حتدث افرتا�شاتها عند اعداد منوذج مايل معدل، ك�شرط لتكبد هذه الديون. 

وبناء عليه، فاإن النموذج املايل وبيانات التوّقعات امل�شتقبلية الواردة يف التقرير الفني  ل تدل بال�شرورة على القيم احلالية اأو الأداء امل�شتقبلي، ولذلك، لي�ش 
ر امل�شتثمرون  هناك اإقرارات فعلية اأو مق�شودة، ول يجب ا�شتنتاجها، فيما يتعلق بوجود اأي احتمال يف امل�شتقبل لأي جمموعة من احلقائق اأو الظروف، وُيحَذّ
املحتملون من العتماد املفرط على النموذج املايل اأو التقرير الفني. واإذا اختلفت النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك امل�شار اإليها، اأو اإذا ثبت اأن الفرتا�شات 
الت�شغيلية  اإيرادات �شدارة  يدل هذا على وجود اختالف جوهري يف  الفني غري �شحيحة جوهريًا، فقد  التقرير  اأو  املايل  النموذج  امل�شتخدمة يف �شياغة 
وو�شعها املايل ونتائج عملياتها عن تلك التي كانت متوقعة ح�شب النموذج املايل. وقد يوؤدي ذلك بدوره اإلى انخفا�ش ملمو�ش يف الأموال املتاحة ل�شدارة 
للوفاء بالتزاماتها لتقدمي دفعات اإلى املُ�شدر مبوجب وثائق ت�شهيالت ال�شكوك، وبالتايل ين�شحب ذلك على املبالغ املتاحة للُم�شدر لت�شديد جميع املبالغ 

امل�شتحقة عليه والواجبة ال�شداد من قبلها مبوجب ال�شكوك. 

51



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

شروط وأحكام الصكوك 

فيما يلي الأحكام وال�شروط التي تنطبق على ال�شكوك بال�شيغة التي �شيتم اإرفاقها كمالحق لإعالن الوكالة �شمن امللحق 2 )�شروط واأحكام ال�شكوك(.

اإن كل واحدة من ال�شكوك بالريال ال�شعودي امل�شتحقة يف تاريخ الإنهاء املجدول )ال�سكوك( �شادرة عن �شركة �شدارة للخدمات الأ�شا�شية )املُ�سدر(.

يتم ت�شديد الدفعات املرتبطة بال�شكوك طبقًا لتفاقية اإدارة الدفعات اخلا�شة بال�شكوك املوؤرخة يف اأو قبل تاريخ الإقفال )كما هو معرف يف ال�شرط 2-6 
)حتديد �شعر �شايبور(( )اتفاقية اإدارة الدفعات اخلا�سة بال�سكوك( واملربمة من بني اآخرين بني املُ�شدر، و�شدارة، واأت�ش اأ�ش بي �شي العربية ال�شعودية 
اإليه مع اأي من  اأ�ش بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة كمدير الدفعات )بهذه ال�شفة، وي�شار  وكيل حملة ال�سكوك (، واأت�ش  املحدودة )ب�شفتها هذه، 

مديري الدفعات الإ�شافيني اأو الآخرين الذين يتم تعيينهم من وقت لآخر بخ�شو�ش ال�شكوك، بـمدير الدفعات(. 

ت�شتمل البيانات الواردة يف ال�شروط على ملخ�شات لالأحكام املف�شلة يف وثائق التمويل وتخ�شع لتلك الأحكام )كما هو حمدد يف اإعالن الوكالة اخلا�شة 
بال�شكوك ووردت تفا�شيل بع�شها يف ال�شرط )4-1( )موجودات ال�شكوك(. ويف هذه ال�شروط، �شيكون للكلمات وامل�شطلحات املعرفة يف اإعالن الوكالة 
اأو  التاأويل  قواعد  فاإن  لذلك،  اإ�شافة  الوثيقة.  امل�شتخدمة يف هذه  املعاين  نف�ش  الإعالن،  ذلك  �شمنيًا يف  تعريفاتها  اإدراج  التي مت  اأو  بال�شكوك  اخلا�شة 
التف�شريات املو�شحة يف اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك )مبا يف ذلك الواردة يف البند 2-1 منها( �شتنطبق على هذه ال�شروط مع تغيري التفا�شيل بنف�ش 
القدر كما لو اأنها جميعًا وردت يف هذه ال�شروط. تتوفر ن�شخ من وثائق التمويل للمعاينة وفقًا للق�شم الواردة يف ن�شرة الإ�شدار هذه حتت عنوان "معلومات 

عامة". ويعترب حملة ال�شكوك باأنهم على علم وملتزمني بجميع اأحكام وثائق التمويل املنطبقة عليهم.

ال�شكوك، ويطلب منه  نيابة عن حملة  املُ�شدر،  يفو�ش  اأنه: )1(  لها،  واقتنائه  و�شرائه مل�شلحة يف �شك  باكتتابه يف  ال�شكوك  يعترب كل واحد من حملة 
ا�شتخدام املبالغ التي دفعها بخ�شو�ش �شكوكه يف �شراء ح�شة تنا�شبية من موجودات ال�شكوك )كما هي معرفة يف ال�شرط  4-1 اأ�شول ال�شكوك(. )2( 
وافق على تعيني وكيل حملة ال�شكوك كوكيل له فيما يتعلق بال�شكوك وفقا لالأحكام الواردة يف اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك وهذه ال�شروط، ووكالء 
�شمان امل�شدر كوكيل له وفقًا لالأحكام الواردة يف وثائق �شمان امل�شدر ويف هذه ال�شروط. )3( وافق على تعيني املُ�شدر وكيال له فيما يتعلق مبوجودات 
ال�شكوك وفقا لالأحكام الواردة يف اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك وهذه ال�شروط. )4( �شادق ووافق على دخول املُ�شدر ووكيل حملة ال�شكوك ووكالء 
�شمان امل�شدر يف وثائق التمويل التي يكون كل منهم طرفًا فيها. )5( ال�شماح للم�شدر باإدخال اأي تعديالت و اإعادة �شياغة اإتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة 
واتفاقية الدائنني، واملوافقة على الإلتزام باأحكام التفاقيات املذكورة اآنفًا )ب�شيغتها املعدلة واملعاد �شياغتها( واأي وثائق متويل اأخرى يقرتح تعديلها، يف كل 
حالة، بدون طلب تعليمات وكيل حملة ال�شكوك قبل اإدخال امل�شدر لذلك التعديل اأو اإعادة ال�شياغة، مع مراعاة قيام �شدارة وامل�شدر بت�شليم �شهادة اأمور 
املوافقة والتعهدات اخلا�شة بال�شكوك قبل مال يقل عن 7 اأيام من تاريخ التوقيع الثاين )ح�شب التعريف الوارد يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(، وفقًا 

للبند 7-1 )ع( من اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك و )6( وافق كما هو حمدد يف ال�شرط 3-5 )اتفاقية حملة ال�شكوك(.

 الصيغة والفئة وحق الملكية:. 1

 الصيغة والفئة: 1   1

يتم اإ�شدار ال�شكوك يف �شيغة م�شجلة من فئة 50.000 ريال �سعودي ومب�ساعفات الرقم 50.000 ريال �شعودي ملا زاد عن ذلك ، على األ يقل املبلغ الأدنى 
لالكتتاب عن )1( مليون ريال �شعودي، وي�شمح بنقل ملكية ال�شكوك كما هو مو�شح يف هذه ال�شروط، )�شريطة اأنه اعتبارًا من تاريخ الإقفال )و�شاماًل ذلك 
التاريخ( لغاية )و�شاماًل( التاريخ الذي ي�شادف بعد �شتة اأ�شهر من تاريخ الإقفال، فاإن اأي حيازة لل�شكوك من قبل اأي من حملة ال�شكوك يجب اأن تكون من 
وقت لآخر مببلغ ل يقل عن جمموع )1( مليون ريال �شعودي )با�شتثناء ما اإذا قام حامل ال�شكوك بتحويل كامل حيازته من ال�شكوك وتتمثل ال�شكوك عند 
اإ�شدارها ب�شك رئي�شي يودع لدى وكيل حملة ال�شكوك(. ولن يتم اإ�شدار �شكوك فردية متثل ح�شة يف ال�شك الرئي�شي، ولكن ميكن حلملة ال�شكوك اأن 
يح�شلوا عند الطلب على ك�شف من �شركة �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول( )امل�شجل( يبني ح�شتهم من ال�شكوك كما هي مقيدة يف ال�شجل. و�شوف ميثل 

ال�شك الرئي�شي كل ال�شكوك املعلقة وما ميلكه حملة ال�شكوك كم�شلحة ملكية غري جمزاأة يف موجودات ال�شكوك.

 حق الملكية  1   1

النظام  يقت�شيه  ما  لأي �شك )با�شتثناء  الأ�شول  امل�شجل ح�شب  و�شيتم معاملة احلامل  الت�شجيل.  اتفاقية  لأحكام  وفقا  لل�شكوك  ب�شجل   امل�شجل  يحتفظ 
بخالف ذلك( على اأنه املالك املطلق لذلك ال�شك اأو تلك ال�شكوك بالن�شبة جلميع الأغرا�ش )�شواء كان هناك دفعة على ال�شك متاأخرة ال�شداد اأم ل وبغ�ش 
النظر عن اأي اإ�شعار ملكية اأو اأمانة يخ�ش ال�شك اأو اأي م�شلحة فيه اأو اأي كتابة عليه اأو يف حال �شرقته اأو فقدانه(، ولن تقع على اأي �شخ�ش اأي م�شوؤولية 
قانونية نتيجة ملعاملة من يحمل اأي �شك على النحو ال�شالف الذكر. و�شوف يعرتف امل�شدر بحامل ال�شك امل�ّشجل ح�شب الأ�شول وعلى حقه يف �شكه خال من 
اأي ا�شتحقاق لدى الغري اأو مقا�شة اأو مطالبة مقابلة من جانب املُ�شدر �شد حامل ال�شك الأ�شلي اأو اأي حامل و�شيط له. ويف هذه ال�شروط، يق�شد مب�شطلح 

حامل ال�شك واحلامل )فيما يتعلق بال�شك( املعاين املحددة يف اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك.
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نقل الصكوك:. 2

 عمليات النقل 1   1

فقط  ال�شكوك  نقل  يجوز  فاإنه  بال�شكوك،  اخلا�شة  الدفعات  اإدارة  اتفاقية  واأحكام  )اللوائح(   4-2 و  النقل(  حظر  )فرتات   3-2 ال�شرطني  مراعاة  مع 
مب�ساعفات الرقم 50.000 ريال، و�شريطة اأنه اعتبارًا من و�شاماًل تاريخ الإقفال حتى و�شاماًل التاريخ الذي ي�شادف بعد �شتة اأ�شهر من تاريخ الإقفال، 
فاإن اأي امتالك لل�شكوك يجب اأن يكون من وقت لآخر مببلغ ل يقل بالإجمال عن )1( مليون ريال �شعودي )با�شتثناء عندما يقوم حامل ال�شكوك املذكور 
بنقل كامل ملكيته من ال�شكوك(، ووفقًا للقواعد والإجراءات املعتمدة لدى امل�شجل من خالل تزويد امل�ّشجل باملعلومات التي ت�شرتطها اللوائح والإجراءات. 

يجوز نقل ال�شك اإلى اأي �شخ�ش �شريطة: )اأ( اأن يكون �شخ�شا طبيعيا ويحمل جن�شية اململكة العربية ال�شعودية )"اململكة"(، اأو )ب( اأي �شخ�ش اعتباري 
اأي من  اأي جهة تخلفها(، ولديه يف  �ش ب�شفة دائمة يف اململكة ولديه رقم �شجل جتاري �شاري املفعول �شادر من وزارة التجارة وال�شناعة )اأو  اآخر موؤ�شَّ

الفقرتني )اأ( و)ب( ح�شاب بنكي يف اململكة، وهو خارج الوليات املتحدة الأمريكية.

 الرسوم 1   1

يخ�شع نقل ال�شكوك لر�شوم يتقا�شاها امل�ّشجل ويتحملها املتنازل واملتنازل اإليه وفقًا لقواعد واإجراءات امل�ّشجل. وجتنبا للب�ش، ل يتحمل املُ�شدر ول وكيل 
حملة ال�شكوك م�شوؤولية دفع اأي تكاليف يفر�شها امل�ّشجل. ولن يتم فر�ش اأي ر�شوم اأخرى على امل�شدر اأو وكيل حملة ال�شكوك بالن�شبة لنقل ال�شكوك.

 فترات حظر النقل 2   1

ل يجوز حلامل ال�شك اأن يطلب ت�شجيل نقل ال�شك  خالل فرتة اخلم�شة اأيام التي تقع قبل وتنتهي يف نهاية تاريخ ا�شتحقاق اأي دفعة من مبلغ التوزيع النهائي 
)كما هو معّرف يف ال�شرط 8-1 )الإنهاء املجدول(( اأو اأي مبلغ توزيع دوري )كما هو معّرف يف ال�شرط 6-2 )حتديد �شعر �شايبور((، اأو اأي مبالغ توزيع 
ثابتة )كما هو معّرف يف ال�شرط 8-6 )ال�شرتداد اجلزئي(( و/اأو مبالغ التوزيع الإ�شافية )كما هو معّرف يف ال�شرط 8-6 )ال�شرتداد اجلزئي(( و/اأو مبلغ 

ال�شداد املبكر الإ�شايف )كما هو معّرف يف ال�شرط 8-3)ج( )الإنهاء املبكر بناء على اختيار املُ�شدر((.

 اللوائح 2   1

الإدراج،  واتفاقية  الت�شجيل،  اتفاقية  كل من  واأحكام  امل�شجل  لدى  املعتمدة  والإجراءات  للوائح  وفقًا  ال�شجل  وقيودها يف  ال�شكوك  نقل  تتم جميع عمليات 
واتفاقية حتميل بيانات امل�شدر، اللتان �شيتم تاأريخهما قبل تاريخ الإقفال بني املُ�شدر وامل�شجل )اتفاقية الت�سجيل(، علما باأنه يجوز للم�شجل تغيري هذه 

اللوائح والإجراءات يف اأي وقت.

 وضع الصك، والضمان، وضمانات االكتمال، ومحدودية حق الرجوع. 3

 وضع الصك 1   2

متثل ال�شكوك م�شالح ملكية انتفاعيه غري جمزاأة يف موجودات ال�شكوك، ومتثل التزامات مبا�شرة على امل�شدر م�شمونة وغري م�شروطة وذات اأولوية يف 
الت�شديد ومع مراعاة اأولوية التوزيع املحددة يف ال�شرط )4-2( )ا�شتخدام عائدات موجودات ال�شكوك(، و�شتكون يف كل الأوقات يف مرتبة مت�شاوية دون اأي 

اأف�شلية اأو اأولوية فيما بينها.

 الضمان 1   2

�شيتم �شمان التزامات املُ�شدر مبوجب ال�شكوك بالطريقة املن�شو�ش عليها يف وثائق �شمان املُ�شدر. اأما حقوق امل�شدر مبوجب وثائق التمويل التي هو طرف 
فيها، فهي اإلى جانب اأ�شول امل�شدر الأخرى، م�شمونة ل�شالح وكالء �شمان املُ�شدر )كما هو حمدد يف ال�شرط 4-1 )موجودات ال�شكوك(( وفقا لوثائق 
�شمان امل�شدر. وميكن تنفيذ هذا ال�شمان وفقا ل�شروطه فقط. وبعد تنفيذ هذا ال�شمان، ميكن لوكالء �شمان امل�شدر توجيه امل�شدر ب�شاأن تنفيذ حقوقه 

مبوجب وثائق التمويل التي هو طرف فيها، اأو ممار�شتها با�شمهم اخلا�ش كوكالء مفو�شني ح�شب الأ�شول من جانب امل�شدر.

طاملا بقيت اأي �شكوك قائمة، فاإن وكالء �شمان امل�شدر �شيطلبون تعليمات وكيل حملة ال�شكوك ويعملون وفقا لها، ول يجوز اإل لوكالء �شمان امل�شدر فقط 
تنفيذ اأعباء ال�شمان مبوجب وثائق �شمان امل�شدر، وخالف وكيل حملة ال�شكوك، الذي ميكنه القيام بالإجراء امل�شموح به وفقا لإعالن الوكالة اخلا�شة 
بال�شكوك وهذه ال�شروط )وغريها من وثائق التمويل بقدر انطباقها(، ميكن لوكالء �شمان امل�شدر فقط رفع دعوى �شد امل�شدر وفقًا لتفاقية الدائنني 
لتنفيذ حقوق الأطراف امل�شمونة من جانب امل�شدر �شد امل�شدر، �شواء ن�شاأت هذه احلقوق مبوجب القانون العام اأو مبقت�شى وثائق �شمان امل�شدر اأو غريها 
من وثائق التمويل اأو غري ذلك. ول يحق لأي من الأطراف امل�شمونة من جانب امل�شدر اتخاذ اأي اإجراء اآخر يكون وكالء �شمان امل�شدر ملزمني بالقيام به 
اأو خمولني بذلك، اإل اإذا ف�شل وكالء �شمان امل�شدر يف ذلك اأو تهاونوا فيه بعد اأن اأ�شبحوا ملزمني به. وطاملا كانت اأي �شكوك قائمة، اإذا ف�شل وكالء �شمان 
امل�شدر يف القيام باأي اإجراء اأو تهاونوا فيه بعد اأن اأ�شبحوا ملزمني به، عندئذ فقط ميكن حلملة ال�شكوك القيام بذلك الإجراء، ولكن ب�شرط اأن يكون ذلك 
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فقط وفقا لل�شرطني )13-2( و )13-4( )التنفيذ وممار�شة احلقوق(، والأحكام املماثلة يف اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك، ول يحق لالأطراف الأخرى 
امل�شمونة من جانب امل�شدر القيام بالإجراء.

 ضمانات االكتمال 2   2

قبل حلول وغري �شاماًل تاريخ اكتمال امل�شروع، تعترب التزامات �شدارة جتاه املُ�شدر مبقت�شى وثائق التمويل )مبا يف ذلك، جتنبا للب�ش، اتفاقية امل�شاركة، 
غري  ب�شكل  م�شمونة  التزامات  بال�شكوك(  اخلا�ش  التكاليف  وتعهد   ، بال�شكوك  اخلا�شة  اخلدمة  وكالة  واتفاقية  بال�شكوك،  اخلا�شة  الإجارة  واتفاقية 
م�شروط ل رجعة فيه من قبل �شامني الكتمال مبوجب �شمانات الكتمال املمنوحة من اأرامكو ال�شعودية وداو الأوروبية القاب�شة )وداو كذلك وفقًا ل�شمان 
الكتمال الثانوي من داو، مبوجب �شمانها للتزام داو الأوروبية بالدفع وفقًا ل�شمان الكتمال الأ�شا�شي من داو(. وهذه اللتزامات بالدفع ل�شامني الكتمال 
مبوجب �شمانات الكتمال ت�شنف على الأقل يف مرتبة مت�شاوية من حيث حق الأولوية والت�شديد مع مطالبات جميع وكل واحد من التزاماتها الأخرى غري 
املنطبقة على  اللوائح  اأو  الأنظمة  اإلزاميا مبوجب  الت�شديد  بالأولوية يف  التي حتظى  اللتزامات  تلك  )با�شتثناء  الت�شديد  الأولوية يف  ذات  امل�شمونة وغري 
ال�شركات عموما(. وتدفع العائدات التي يتم ا�شتالمها من قبل املُ�شدر اأو نيابة عنه عقب اأي مطالبة مبوجب �شمانات الكتمال وتودع من امل�شدر اأو نيابة 
عنه يف ح�شاب ال�شفقة )كما هو حمدد يف ال�شرط 4-1 )موجودات ال�شكوك(( لتوزيعها على حملة ال�شكوك وفقًا لهذه ال�شروط بعد تطبيق، اإذا انطبق 
احلال، �شروط التقا�شم املتعلقة بعائدات املطالبات املقدمة طبقا ل�شمانات الكتمال وفقا للبند 14 )ا�شتخدام متح�شالت �شمانات الكتمال( من اتفاقية 

الدائنني. 

 محدودية حق الرجوع: 2   2

تعترب عائدات موجودات ال�شكوك )والتي يجب األ ت�شتمل على �شمانات الكتمال بعد تاريخ اكتمال امل�شروع( هي امل�شدر الوحيد للدفعات على ال�شكوك. 
با�شتثناء ما متثله ال�شكوك من موجودات ال�شكوك )حاملا يكون قد مت تنفيذها وت�شفيتها والوفاء التام باللتزامات املرتتبة عليها(، فاإن ال�شكوك ل متثل 

اأي م�شلحة يف اأي من املُ�شدر اأو وكيل حملة ال�شكوك اأو �شدارة اأو �شامني الكتمال اأو اأي التزام مرتتب عليهم. 

مع  الدفعات،  هذه  ل�شرتداد  �شدارة  مواجهة  يف  بحقوقه  املُ�شدر  ويتمتع  املُ�شدر،  اإلى  مبا�شرة  التمويل  لوثائق  وفقا  معينة  دفعات  بت�شديد  �شدارة  تلتزم 
اخل�شوع لالأحكام والقيود الواردة يف وثائق التمويل. ويجوز اإلزام �شامني الكتمال قبل تاريخ اكتمال امل�شروع بت�شديد دفعات معينة مبوجب �شمانات الكتمال 
اإلى املُ�شدر، وميلك املُ�شدر حقوقا يف مواجهة �شامني الكتمال ل�شرتداد تلك الدفعات، مع مراعاة اأحكام تلك التفاقية والقيود املن�شو�ش عليها يف وثائق 

التمويل.

 موافقة حملة الصكوك 3   2

يعترب كل حامل �شكوك باكتتابه و�شرائه وحيازته لل�شكوك قد وافق على الرغم من اأي ن�ش خمالف يف هذه ال�شروط اأو اأي من وثائق التمويل، على ما يلي:

)اأ(  لن يتم دفع اأي مبلغ من قبل املُ�شدر )باأية �شفة كان( اأو بالنيابة عنه اإل من عائدات موجودات ال�شكوك ويوافق كذلك على اأنه لي�ش له حق الرجوع 
للمطالبة باأي مبلغ ي�شتحق مبوجب هذه الوثيقة اأو وثائق التمويل، �شواء لدفع اأي ر�شم اأو مبلغ اآخر مبوجب هذه الوثيقة اأو اأي التزام اآخر اأو مطالبة 
اإلى وثائق التمويل �شد امل�شدر )باأي �شفة كان( بقدر ما يكون قد مت التنفيذ على عائدات موجودات ال�شكوك وت�شفيتها  تن�شاأ عن اأو م�شتندة 
والوفاء بها متاما ليتم بعد ذلك �شقوط جميع التزامات املُ�شدر )باأي �شفة كان( ولن يكون على امل�شدر اأي م�شوؤولية بدفع اأو تغطية خالفًا لذلك 

اأي نق�ش يف عوائد اأ�شول ال�شكوك. 

)ب(  حق امل�شدر يف بيع، اأو نقل، اأو الت�شرف يف اأ�شول امل�شاركة )كما هي معرفة يف اتفاقية امل�شاركة اخلا�شة بال�شكوك(، واأ�شول امل�شروع )كما هي 
معرفة يف اتفاقية ال�شراء اخلا�شة بال�شكوك(، و/اأو اأ�شول الإجارة )كما هي معرفة يف اتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك( )اأو يف كل حالة اأي 
جزء منها( مقيد قيدًا �شارمًا مبا ورد يف البند 2-10 من اتفاقية امل�شاركة والبند 11-8 من اتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك ، باأنه لي�ش لأي 

من حملة ال�شكوك حق الرجوع على اأ�شول امل�شروع و/اأو اأ�شول الإجارة با�شتثناء ما كان متوافقًا مع وثائق التمويل.

)ج(  لن يرفع اأي دعوى �شد املُ�شدر )باأي �شفة كان( بخ�شو�ش اأي دعوى حل اأو اإفال�ش اأو اإعادة هيكلة اأو اأعادة ترتيب اأو ت�شفية اأو اأي دعوى اأخرى 
مبوجب اأي قانون اإفال�ش اأو قانون م�شابه، لتعيني م�شف اأو حار�ش ق�شائي اأو مدير اإداري اأو م�شوؤول اآخر من هذا القبيل، اأو م�شاركة اأي �شخ�ش 

اآخر يف اأي من ذلك. 

)د(  لن يكون هناك حق بالرجوع )�شواء باإقامة اأو تنفيذ اأي اإجراءات قانونية اأو تقييم اأو غري ذلك( فيما يتعلق باأية خمالفات لأي واجب اأو التزام اأو 
تعهد من جانب امل�شدر )باأي �شفة كان(، نا�شئ عن هذه ال�شروط وعن اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك اأو يتعلق بها مبوجب اأي قانون اأو ت�شريع 
اأو غري ذلك، على اأي م�شاهم يف امل�شدر )باأي �شفة كان( اأو م�شوؤول لديه اأو ع�شو يف جمل�ش اإدارته، ب�شفتهم هذه، وتعترب اأي م�شوؤولية �شخ�شية 
لكل م�شاهم اأو م�شوؤول اأو ع�شو يف جمل�ش الإدارة ب�شفتهم هذه بخ�شو�ش اأي انتهاكات من قبل املُ�شدر )باأي �شفة كان( عن اأي واجب اأو التزام 
اأو تعهد يتم التنازل عنها وا�شتبعادها مبوجب هذا، وتعترب منتفية وملغاة �شراحة اإلى احلد الذي يجيزه القانون اإل يف حالة الغ�ش والتق�شري اأو 

الإهمال املتعمد من جانبهم.
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)هـ(  يف حال قيام امل�شدر بدفع مبلغ اإلى حملة ال�شكوك كان يتوجب عليه اأو اأ�شبح ملزما بدفعه اإلى وكيل الدائنني اأو اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي، 
ح�شب ما هو منطبق، وفقا لأحكام ال�شرط )16( )التقا�شم( من اتفاقية الدائنني، فاإن كل واحد من حملة ال�شكوك يقر باأنه ما كان  ينبغي دفع 
هذا املبلغ اإليهم من قبل امل�شدر اأو نيابة عنه، واأنه يحق لوكيل الدائنني اأن يطلب من حملة ال�شكوك ح�شته التنا�شبية من هذا املبلغ، وذلك ب�شرط 

اأن يتلقى حامل ال�شك املعني ما يطلبه من اإثبات معقول للتزام امل�شدر با�شرتجاع هذا املبلغ وكيفية ح�شابه. 

بالنيابة عن  املفو�ش  الوكيل  اأو ح�شب احلالة  املنتدب(  ال�شريك  الدخول من قبل امل�شدر و�شدارة )ب�شفتها  تعليمات  واإعطاء  املوافقة على  )و(  تتم 
ال�شريك املنتدب وال�شركاء )كما هو معرف يف اتفاقية امل�شاركة( يف )بني اأ�شياء اأخرى( وثائق التمويل التي يكون كل منهما طرفا فيها، مبا يف ذلك 
على وجه اخل�شو�ش اتفاقية امل�شاركة اخلا�شة بال�شكوك واتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك، واتفاقية ال�شراء اخلا�شة بال�شكوك، واتفاقية 
وكالة اخلدمة اخلا�شة بال�شكوك، والتعهد بتغطية التكاليف اخلا�ش بال�شكوك، كل منها ح�شب �شروطها كما يف تاريخ الإقفال، وتنفيذ كل منهما 
املنتدب  لل�شريك  والتفوي�ش من قبل امل�شدر  املنتدب  ال�شريك  بتعيني  ل�شروطها، مبا يف ذلك )دون ح�شر( قيام امل�شدر  لهذه التفاقيات وفقا 
فيما يتعلق باحلقوق وامل�شالح وامل�شتحقات املتعلقة باأ�شول امل�شاهمة ح�شبما هو مو�شح ب�شورة اأكرب يف الفقرة 6-2 من اتفاقية امل�شاركة اخلا�شة 

بال�شكوك.

)ز(  لديه الأهلية وال�شلطة وال�شالحية الكاملة ل�شراء ومتلك ال�شكوك، وتعيني وكيل حملة ال�شكوك وامل�شدر كوكيل له بناًء على هذه الأحكام و�شروط 
اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك.

)ح(  تخ�شع حقوق امل�شدر، ووكيل حملة ال�شكوك، ووكالء �شمان امل�شدر، وحملة ال�شكوك مبوجب ال�شكوك، ووثائق التمويل الأخرى، يف ظروف معينة 
لالأحكام الواردة يف وثائق التمويل. ويتعني على حملة ال�شكوك اأن يطلعوا على اأحكام هذه الوثائق، التي مت تلخي�شها بالتف�شيل يف ن�شرة الإ�شدار 
هذه، والتي �شيتم اإتاحتها لالطالع ن�شخ منها من قبل حملة ال�شكوك املحتملني ملدة 20 يومًا قبل تاريخ الإقفال ومن بعده، ما دام هناك مبالغ ما 
زالت م�شتحقة الدفع مبوجب ال�شكوك من قبل حملة ال�شكوك ، خالل �شاعات العمل العادية يف اأي يوم من اأيام الأ�شبوع )با�شتثناء اأيام اخلمي�ش 
واجلمعة والعطل الر�شمية( يف املكتب املحدد لوكيل حملة ال�شكوك )ات�ش ا�ش بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، املكتب الرئي�شي لت�ش ا�ش بي 

�شي، �شارع العليا، حي املروج، �ش ب 9084، الريا�ش 11413، اململكة العربية ال�شعودية(.

)ط( لي�ش يف الوليات املتحدة الأمريكية.

 ملخص موجودات الصكوك. 4

 موجودات الصكوك 1   2

وفقًا لإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك، يحتفظ املُ�شدر باملوجودات التالية )موجودات ال�سكوك( كوكيل حلملة ال�شكوك على اأ�شا�ش تنا�شبي ح�شب ن�شبة 
ما ميلكه كل منهم يف ال�شكوك:

)اأ(  جميع حقوق امل�شدر وملكيته وم�شلحته ومنفعته احلا�شرة منها وامل�شتقبلية مبوجب وثائق التمويل التي هو طرف فيها اأو يكون م�شتفيدًا منها اأو 
خالف لذلك له مثل هذه احلقوق وامللكية وامل�شلحة واملنفعة.

)ب(  جميع الأموال املتوفرة حاليا اأو �شتتوفر من وقت لآخر م�شتقبال يف ح�شاب ال�شفقة، وهو ح�شاب با�شم امل�شدر برقم ح�شاب 2680319370 ورقم 
اآيبان SA90 4000 0000 0026 8031 9370 )ح�ساب ال�سفقة(.

)ج( جميع العائدات التي تنتج مما �شبق.

تت�شمن وثائق التمويل ما يلي:

اأو قبل تاريخ الإقفال بني املُ�شدر و�شدارة ووكيل حملة ال�شكوك، واآخرين )اإعالن الوكالة  )1(  اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك املوؤرخ يف 
اخلا�سة بال�سكوك(.

)2(  اتفاقية اإدارة الدفعات اخلا�شة بال�شكوك.

ومدير  ال�شكوك  ووكيل حملة  امل�شدر  بني  فيها  الدخول  التي مت  الإقفال  تاريخ  قبل  اأو  املوؤرخة يف  ال�شكوك  وكالة �شمان م�شدر  )3(  اتفاقية 
الدفعات والوكالء الآخرين املحددين فيها.

)4( عقد ر�شوم وتنازل امل�شدر اخلارجي اخلا�ش بال�شكوك املوؤرخ يف اأو قبل تاريخ الإقفال بني املُ�شدر ووكيل حملة ال�شكوك وبنك ات�ش ا�ش بي 
�شي كوربرييت تر�شتي كومبني )يو كي( ليمتيد )ب�شفته وكيل ال�سمان اخلارجي للُم�سدر(، واآخرين )عقد املُ�سدر للرهن والتنازل اخلارجي 

اخلا�ض بال�سكوك(. 
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اأو قبل تاريخ الإقفال بني املُ�شدر ووكيل حملة ال�شكوك و�شركة ال�شعودي  )5(  اتفاقية املُ�شدر للتنازل الداخلي اخلا�ش بال�شكوك املوؤرخة يف 
واآخرين  املُ�سدر(،  �سمان  وكالء  بـ  للُم�شدر  اخلارجي  ال�شمان  وكيل  مع  اإليه  ي�شار  للم�سدر،  داخلي  �سمان  )كوكيل  كابيتال  الهولندي 

)اتفاقية املُ�سدر للتنازل الداخلي(.

)6(  اتفاقية �شمان املُ�شدر الداخلي برهن احل�شاب اخلا�شة بال�شكوك املوؤرخة يف اأو قبل تاريخ الإقفال بني املُ�شدر ووكيل حملة ال�شكوك ووكيل 
�شمان املُ�شدر املحلي واآخرين )اتفاقية �سمان امل�سدر الداخلي برهن احل�ساب، ي�شار اإليها مع الوثائق املذكورة يف )4( و )5( بـوثائق 

�سمان امل�سدر(.

)7(  اتفاقية الت�شجيل بخ�شو�ش ال�شكوك.

)8(  التعهد بتغطية التكاليف املوؤرخ يف اأو قبل تاريخ الإقفال واملوقع من قبل �شدارة ل�شالح املُ�شدر )التعهد بتغطية التكاليف( والذي تقدم فيه 
�شدارة تعهدات بخ�شو�ش التزام امل�شدر بدفع اأي مبالغ اإ�شافية وفقًا لل�شرط 10 )ال�شرائب( واملبالغ امل�شتحقة لأي مما يلي:

)اأ(  )مع ال�شتثناء يف جميع الأحوال لأي �شركات تابعة للم�شدر عدا �شدارة(، فاإن اأي �شركة خدمات مهنية اأو مقدم خدمة )مبا يف ذلك 
على �شبيل املثال ل احل�شر، �شركات املحا�شبة(، اأو اأي هيئة تنظيمية اأو قانونية )مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر هيئة ال�شوق 
املالية، وتداول، ب�شفتها امل�شجل اأو غري ذلك( اأو اأي هيئة �شريبية )مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر، م�شلحة الزكاة و�شريبة 
الدخل( اأو اأي هيئة اأو جهة اأخرى ذات طبيعة مماثلة اأو اأي موظف تابع للم�شدر )كل منها طرف ثالث( يف كل حالة يكون امل�شدر 
ملزما لهم )اأ( وفقا لأي اتفاقية )التفاقية ذات �سلة( مربمة من قبل امل�شدر وذلك ال�شخ�ش، )1( بدفع الر�شوم والنفقات التي 
يتكبدها ذلك ال�شخ�ش و / اأو )2( بتعوي�ش ذلك ال�شخ�ش عن اأي مبالغ يتكبدها، يف كل حالة مت فيها اإبرام اتفاقية ذات �شلة فيما 
يتعلق بوجود امل�شدر ك�شركة، واللتزامات مبوجب اأي نظام اأو لئحة معمول بها اأو فيما يت�شل باأي اإ�شدار من قبل امل�شدر لل�شكوك اأو 
)ب( ملزم ب�شداد اأي دفعات ر�شوم اأو تكاليف اأو م�شروفات اأو �شرائب اأو اأي مبلغ اآخر مهما كان فيما يتعلق با�شتمرار وجود امل�شدر 

ك�شركة، واللتزامات مبوجب اأي نظام اأو لئحة معمول بها، اأو فيما يتعلق بالإ�شدار من قبل م�شدر ال�شكوك. 

)ب(  كل من وكيل حملة ال�شكوك ومدير الدفعات وكل وكيل من وكيلي �شمان امل�شدر، وبنك احل�شاب الداخلي للم�شدر واأي وكيل مندوب 
يعينه وكالء �شمان امل�شدر وفقا لوثائق �شمان املُ�شدر اأو اأي �شخ�ش يعينه وكيل حملة ال�شكوك وفقًا لإعالن الوكالة )ي�شار اإلى كل 

من هوؤلء بـ "مزود خدمة"(. 

)ج(  وكيل الدائنني وكل واحد من وكالء ال�شمان.

)9(  اتفاقية التعهد بف�شل – اإقفال ال�شكوك املوؤرخة يف اأو قبل تاريخ الإقفال واملربمة بني �شدارة، وامل�شدر/ ووكيل حملة ال�شكوك )اتفاقية 
التعهد بف�سل – اإقفال ال�سكوك(.

)10(  اإن ال�شهادة املتعلقة مبوافقات ال�شكوك والتعهدات )واملرفق منوذجها يف امللحق 1( )�شهادة تعهد واأمور موافقة ال�شكوك( من اتفاقية 
تعهد ف�شل - اإقفال ال�شكوك( )�شهادة موافقات وتعهدات ال�شكوك(، اإن وجدت، والتي ميكن اأن تقدمها �شدارة وامل�شدر لوكيل حملة 

ال�سكوك قبل 7 اأيام على الأقل قبل تاريخ التوقيع الثاين.

ال�شمان اخلارجي  ووكيل  واأمني  القاب�شة  داو  الإقفال بني  تاريخ  قبل  اأو  املوؤرخ يف  القاب�شة،  الأوروبية  داو  الأ�شا�شي من  الكتمال  )11(  �شمان 
)�شمان الكتمال الأ�شا�شي من داو القاب�شة(.

)�شمان  اخلارجي  ال�شمان  ووكيل  وحار�ش  ال�شعودية  اأرامكو  بني  الإقفال  تاريخ  قبل  اأو  يف  املوؤرخ  ال�شعودية  اأرامكو  من  الكتمال  )12(  �شمان 
الكتمال من اأرامكو ال�شعودية(.

)13(  �شمان الكتمال الثانوي من داو املوؤرخ يف اأو قبل تاريخ الإقفال بني داو وحار�ش ووكيل ال�شمان اخلارجي )�شمان الكتمال الثانوي من داو(.

)اتفاقية  واآخرين  ال�شكوك،  حملة  ووكيل  و�شدارة  امل�شدر  بني  الإقفال  تاريخ  قبل  اأو  يف  املوؤرخة  بال�شكوك  اخلا�شة  امل�شاركة  )14(  اتفاقية 
امل�شاركة اخلا�شة بال�شكوك(. 

)15(  اتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك املوؤرخة يف اأو قبل تاريخ الإقفال بني امل�شدر و�شدارة ووكيل حملة ال�شكوك، واآخرين )اتفاقية الإجارة 
اخلا�شة بال�شكوك(.

)16(  اتفاقية ال�شراء اخلا�شة بال�شكوك املوؤرخة يف اأو قبل تاريخ الإقفال بني �شدارة وامل�شدر، واآخرين )اتفاقية ال�شراء اخلا�شة بال�شكوك(. 

)17(  اتفاقية وكالة اخلدمة اخلا�شة بال�شكوك املوؤرخة يف اأو قبل تاريخ الإقفال بني �شدارة وامل�شدر، واآخرين )اتفاقية وكالة اخلدمة اخلا�شة 
بال�شكوك(.
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اأو قبل تاريخ الإقفال بني �شدارة وامل�شدر و�شركة دويت�شة بنك تر�شت اأمرييكاز )وكيل الدائنني(، واآخرين  )18(  اتفاقية الدائنني املوؤرخة يف 
)اتفاقية الدائنني(. 

)19(  اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة املوؤرخة يف اأو قبل تاريخ الإقفال بني �شدارة ووكيل الدائنني، واآخرين )اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(. 

)20(  اتفاقية احل�شابات املوؤرخة يف اأو قبل تاريخ الإقفال بني �شدارة وكل بنك ح�شاب، ووكيل الدائنني، وكل وكيل �شمان )اتفاقية احل�شابات(. 

)21(  كل وثيقة من وثائق ال�شمان )كما مت تعريفها يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(.

.)GCTA 22(  كل اتفاقية مبا�شرة )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(

.)GCTA 23(  كل اإ�شعار واإقرار بالتنازل )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(

.)GCTA 24(  كل اتفاقية ت�شهيل )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(

.)GCTA 25(   كل اتفاقية حتوط  )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(

.)GCTA 26(   اأي وثائق دين التو�شعة )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(

.)GCTA 27(   اأي وثائق دين ا�شتبدايل )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(

.)GCTA 28(   اأي وثائق دين نفقات راأ�ش مالية اإ�شافية )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(

.)GCTA 29(   اأي وثائق دين تكميلي للوفاء بدين )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(

.)GCTA 30(   اأي وثائق دين تكميلي م�شبق الأداء )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(

.)GCTA 31(  اأي خطابات ر�شوم )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(

.)GCTA 32(  اتفاقية تعهد �شندوق ال�شتثمارات العامة )كما مت تعريفها يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(

)33(  ال�شند لأمر الرئي�شي املوؤرخ يف اأو قبل تاريخ الإقفال املوقع من قبل �شدارة وال�شند لأمر بعمولة املوؤرخ يف بتاريخ الإقفال واملوقع من قبل 
.)GCTA شدارة )اإ�شافة اإلى كل �شند لأمر بديل له ي�شدر وفقا لتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة�

)34(  اأي وثيقة اأخرى حمددة على اأنها "وثيقة متويل" من قبل وكيل الدائنني لأغرا�ش اتفاقية الأحكامم العامة ال�شاملة التي يكون للم�شدر حقوقًا 
اأو ا�شتحقاقات فيها.

 استخدام متحصالت أصول الصكوك 1   2

)اأ(  يف كل تاريخ توزيع دوري، واأي تاريخ اإنهاء )يف كل حالة قبل تاريخ الإجراء التنفيذي )كما هو معرف يف وثائق �شمان امل�شدر((، ويتعني اأن ي�شتخدم 
مدير الدفعات اإلى احلد امل�شموح به يف القانون املنطبق، جميع الأموال القائمة يف احل�شاب املحدد من قبل مدير الدفعات وفق ترتيب الأولوية التايل: 

1.  اأول: اإذا مل ي�شبق دفعها، بالت�شاوي وبالتنا�شب اإلى كل مزود خدمة وكل جهة م�شار اإليها يف ال�شرط 2-5 )التعهدات( من التعهد بتغطية التكاليف 
اخلا�شة بال�شكوك يكون امل�شدر م�شوؤوًل عن ت�شديد اأي مبلغ لها، ويف كل حالة بخ�شو�ش املبالغ امل�شتحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل وكل 

ب�شفته. 

2.  ثانيًا: وبالقدر الذي مل يتم ت�شديد الدفعات �شابقًا، وعلى اأ�شا�ش من امل�شاواة وبالتنا�شب لكل طرف ثالث يكون فيه امل�شدر م�شئول عن ت�شديد دفعات 
له، ويف كل حالة بخ�شو�ش املبالغ امل�شتحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل اأو بخالف ذلك بح�شب �شفة كل منهم.

امل�شتحق  الدوري  التوزيع  ملبلغ  وبالتنا�شب،  امل�شاواة،  اأ�شا�ش من  ت�شديد دفعات على  اأجل  اأو من  الدوري ل�شتخدامها يف  التوزيع  تاريخ  ثالثًا: )يف     .3
اآنذاك(.

املبالغ  وجميع  وجدت(،  )اإن  املبكر  التوزيع  ومبالغ  الثابتة،  التوزيع  مبالغ  لت�شديد  وبالتنا�شب  بالت�شاوي  ل�شتخدامها  دوري  توزيع  تاريخ  يف  4.  رابعًا: 
امل�شتحقة مبوجب اأو فيما يتعلق ال�شكوك والتي مل تتم الإ�شارة لها خالفًا لذلك يف الفقرات )1( اإلى )3( اأعاله م�شمولة، اأو )5( اأدناه )اإن وجدت( 

عندما ت�شبح م�شتحقة يف حينه. 

5.  خام�شًا: يف تاريخ الإنهاء، ل�شتخدامها  بالت�شاوي وبالتنا�شب لت�شديد مبلغ التوزيع النهائي، ومبلغ ال�شداد املبكر الإ�شايف )اإن وجد(، وحيثما لزم 
الأمر اأي مبلغ توزيع نهائي اإ�شايف.
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6.  �شاد�شًا: يف كل تاريخ توزيع دوري ويف اأي تاريخ اإنهاء، وطبقا للنظام الأ�شا�شي للم�شدر ووفقا لأنظمة اململكة، حتويل اأي مبالغ متبقية لإيداعها يف 
ح�شاب الإيرادات )على النحو املحدد يف اتفاقية احل�شابات(.

)ب(  يوافق ويوؤكد امل�شدر ووكيل حملة ال�شكوك وحملة ال�شكوك باأن التحويل اإلى ح�شاب الإيرادات املحلي بالريال مبوجب الفقرة )6( اأعاله، ما مل ي�شكل 
اإعادة لدفعة زائدة غري مق�شودة اأو دفع مبالغ باخلطاأ للم�شدر من قبل �شدارة، يتم يف مقابل التفاقية من قبل �شدارة للم�شاركة يف العملية املت�شورة 

يف وثائق التمويل.

)ج(  يوافق املُ�شدر على اأنه لن ي�شدر اأي تعليمات اإلى مدير الدفعات تتعار�ش مع التعليمات املدرجة اأعاله ويوافق كذلك على اأن اأي تعليمات خمالفة يوجهها 
اإلى مدير الدفعات �شوف ت�شكل خرقا لهذه ال�شروط. 

)د(  يف اأي تاريخ اآخر ت�شبح فيه املبالغ املحددة يف الفقرات )اأ( اإلى )هـ( اأعاله م�شتحقة وواجبة الدفع )يف كل حالة قبل تاريخ اإجراء التنفيذ(، فيجب 
دفعها وفقًا لرتتيب الأولويات املتقدم ذكره يف ال�شرط 4-2 )اأ( اأعاله من قبل بنك ح�شاب امل�شدر املحلي من املبالغ القائمة )با�شتثناء مبلغ راأ�ش املال( 
يف ح�شاب ال�شفقة )ولتفادي ال�شك، دون اأي حتويل اإلى احل�شاب املحدد من مدير الدفعات وفقًا للبند )5-2( )احل�شابات والدفعات( من اتفاقية 

اإدارة الدفعات اخلا�شة بال�شكوك(.

املوجبة  ال�شرط )12( )الأحداث  بالكامل مبوجب  ال�شداد  اأ�شبحت واجبة  التاريخ قد  ال�شكوك يف ذلك  التنفيذ وبعده، ما مل تكن  اإجراء  تاريخ  )هـ(  يف 
لالإنهاء( )ويف هذه احلالة ي�شتمر تطبيق ال�شرط 4-2 )1( اأعاله حتى ت�شبح ال�شكوك م�شتحقة وواجبة الدفع( ي�شتخدم وكالء �شمان امل�شدر )اأو 
مدير الدفعات بناء على توجيهاتهم( اإلى احلد الذي ي�شمح به اأي قانون منطبق، جميع الأموال املودعة يف ح�شاب ال�شفقة )با�شتثناء مبلغ ي�شاوي قيمة 
راأ�ش املال( واحل�شاب املحدد من قبل مدير الدفعات وجميع النقود التي تلقوها مبوجب وثائق �شمان امل�شدر اأو يف ما يتعلق بتنفيذها )با�شتثناء مبلغًا 

ي�شاوي مبلغ راأ�ش املال(، على النحو التايل: 

2-5 )التعهدات( من التعهد بتغطية التكاليف  اإليها يف البند  اإلى كل مزود خدمة وكل جهة م�شار  1.  اأول: اإذا مل ي�شبق دفعها، بالت�شاوي وبالتنا�شب 
اأو  اأي مبلغ لها، ويف كل حالة بخ�شو�ش املبالغ امل�شتحقة لكل منهم مبقت�شى وثائق التمويل  اخلا�شة بال�شكوك يكون امل�شدر م�شوؤوًل عن ت�شديد 

خالف ذلك كل ب�شفته. 

2.  ثانيًا: وبالقدر الذي مل يتم ت�شديد الدفعات �شابقًا، وعلى اأ�شا�ش من امل�شاواة، وبالتنا�شب، لكل طرف ثالث يكون فيه امل�شدر م�شئول عن ت�شديد 
دفعات له، ويف كل حالة بخ�شو�ش املبالغ امل�شتحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل اأو بخالف ذلك بح�شب �شفة كل منهم.

3.  ثالثًا: ل�شتخدامها بالت�شاوي وبالتنا�شب لت�شديد جميع مبالغ التوزيع الدوري امل�شتحقة ولكنها مل ت�شدد. 

4.  رابعًا: ل�شتخدامها بالت�شاوي وبالتنا�شب )اإذا مل ت�شدد مبوجب الفقرة )3( اأعاله( لت�شديد مبلغ التوزيع النهائي ومبلغ التوزيع املبكر الإ�شايف )اإن 
وجد(، وحيثما لزم الأمر مبلغ التوزيع النهائي الإ�شايف امل�شتحق غري امل�شدد، و/اأو اأي وجميع املبالغ امل�شتحقة مبوجب اأو فيما يتعلق بال�شكوك والتي 

مل تتم الإ�شارة اإليها خالفًا لذلك يف الفقرات )1( اأو )3( اأعاله م�شمولة )اإن وجدت(.

5.  خام�شًا، مع مراعاة النظام الأ�شا�شي للم�شدر وقوانني اململكة، لنقل اأي مبالغ متبقية لإيداعها حل�شاب الإيرادات املحلي.  

)و(  يوافق ويوؤكد امل�شدر ووكيل حملة ال�شكوك وحملة ال�شكوك باأن التحويل اإلى ح�شاب الإيرادات املحلي مبوجب الفقرة )هـ( اأعاله، ما مل ي�شكل اإعادة 
لدفعة زائدة غري مق�شودة اأو دفع مبالغ باخلطاأ للم�شدر من قبل �شدارة، يتم يف مقابل التفاقية من قبل �شدارة للم�شاركة يف املعاملة املت�شورة يف 

وثائق التمويل.

)ز(  يف هذه ال�شروط، مبلغ راأ�ش املال يعني مبلغًا ي�شاوي 2.000.000 ريال �شعودي مودع يف ح�شاب ال�شفقة الذي ميثل راأ�ش املال املدفوع اخلا�ش بامل�شدر 
كما يف تاريخ الإقفال اأو اأي مبلغ اآخر يكون من وقت لآخر اأدنى حد لراأ�ش املال املطلوب مبوجب اأنظمة اململكة ، �شريطة اأن تتم املوافقة على هذا التغيري 

م�شبقًا من قبل وكيل الدائنني.

التعهدات: . 5

يتعهد املُ�شدر باأنه طاملا كان هناك �شكوك قائمة/ غري م�شددة لن يقوم مبا يلي )اإل مبوافقة خطية من وكيل حملة ال�شكوك اأو ح�شب اختياره اأو ح�شب 
تعليمات حملة ال�شكوك من خالل قرار غري عادي، ومع موافقة خطية م�شبقة من وكيل الدائنني(: 

)اأ(  )1( تكبد اأي مديونية فيما يتعلق بالأموال املقرت�شة باأي �شكل كان، )2( تقدمي اأي قرو�ش اأو القيام باأي ا�شتثمارات اأو منح اأي ائتمان، اأو )3( تقدمي 
اأي �شمان اأو التزام بتعوي�ش فيما يخ�ش اأي التزام لأي �شخ�ش اأو اإ�شدار اأي اأ�شهم )اأو حقوق اأو �شمانات متعلقة بالأ�شهم، اأو خيارات بالن�شبة 
لالأ�شهم، اأو اأوراق مالية قابلة للتحويل اإلى اأ�شهم اأو قابلة للمبادلة بالأ�شهم( اأو اأي �شكوك اأخرى، اإل كما هو م�شموح به اأو مت�شور يف وثائق التمويل.

)ب(  منح اأو ال�شماح بقيام اأي رهن اأو امتياز اأو حيازة اأو عبء اأو اأي م�شلحة اأو �شمان على اأي من تعهداته اأو اأ�شوله اأو ممتلكاته اأو اإيراداته حاليا اأو 
م�شتقبال )عدا ما يكون مطلوبًا اأو نا�شئًا بحكم القانون( اإل ويف جميع الأحوال كما هو مت�شور يف وثائق التمويل. 
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اأو  اأو ترك حيازته  ا�شتثماره  اأو  اأو مبادلته  اأو م�شاركته  التنازل عنه  اأو  اأو حتويله  تاأجريه  اأو  اأ�شول �شكوك  اأي من  اأي جزء من م�شلحته يف  )ج(  بيع 
الت�شرف فيه خالفًا لذلك اأو منح اأي خيار، اإل ويف جميع الأحوال وفقا ملا هو م�شموح به اأو مت�شور يف وثائق التمويل . 

)د(  ال�شتحواذ على اأي اأ�شول �شوى ما هو م�شموح به اأو مت�شور مبوجب اأو فيما يتعلق بوثائق التمويل .

)هـ(  مع مراعاة ال�شرط 15 )اجتماعات حملة ال�شكوك، التعديل، التنازل، التفوي�ش والتحديد(، )1( تعديل اأو املوافقة على اأي تعديل يف اأي من وثائق 
التمويل التي هو طرف فيها )اإل اإذا كان ذلك وفقًا ل�شروط وثائق التمويل، اأو اإذا كان �شيتم تنفيذ ذلك التعديل قبل تاريخ التوقيع الثاين، ومت تزويد 
وكيل حملة ال�شكوك ب�شهادة تعهد وموافقة على اأمور ال�شكوك قبل ما ل يقل عن 7 اأيام من تاريخ التوقيع الثاين، با�شتثناء ما كان مطلوبًا مبوجب 
النظام املطبق. اأو )2( املوافقة على اأي تغيري اأو  جتديد اإحالل، اأو ممار�شة حقوق باملوافقة اأو بالتنازل وفقًا لأحكام اأي من وثائق التمويل التي هو 
طرف فيها، با�شتثناء يف جميع احلالت، كما هو م�شموح به اأو مت�شور يف وثائق التمويل، �شاماًل حيثما يتم تنفيذ ذلك التعديل قبل تاريخ التوقيع 

الثاين املجدول، ومت تزويد وكيل حملة ال�شكوك ب�شهادة تعهد وموافقة على اأمور ال�شكوك قبل ما ل يقل عن 7 اأيام من تاريخ التوقيع الثاين.

)و(  اإلغاء، اأو تعديل، اأو و�شع �شرط على التنازل من قبل امل�شدر اإلى ال�شريك املنتدب عن حقوقه ومنافعه وم�شتحقاته، فيما يتعلق باأ�شول امل�شاهمة، 
يكون قد مت وفقًا للبند 2-6 من اتفاقية امل�شاركة اخلا�شة بال�شكوك.

)ز(  الت�شرف كوكيل اأو و�شي فيما يتعلق باأية اأ�شول خالف اأ�شول ال�شكوك اأو بالن�شبة لأية اأطراف اأخرى غري حملة ال�شكوك. 

اأو العمل كع�شو  اأو كما قد يكون مطلوبًا لغر�ش تلبية القوانني املنطبقة،  اأو موظفني )با�شتثناء موظفي امل�شدر  اأي �شركات تابعة  )ح(  اأن تكون لديه 
جمل�ش اإدارة لأي �شركة. 

)ط(  تكوين اأي احتياطيات )من الأرباح ال�شافية اأو غريها(، اأو ا�شرتداد اأي من اأ�شهمه اأو خف�ش راأ�ش ماله ، اأو دفع اأي اأرباح، اأو اإجراء اأي توزيع اآخر 
اإلى م�شاهميه، اأو اإ�شدار اأي اأ�شهم اأخرى اأو جديدة )من اأي نوع(، اأو اإ�شدار التعليمات اإلى بنك ح�شاب امل�شدر املحلي ل�شحب اأو حتويل )كليًا اأو 
جزئيًا( اأي مبلغ من قيمة راأ�ش املال من ح�شاب ال�شفقة، اأو تغيري اأي حقوق مت�شلة باأ�شهمه، اأو غري ذلك زيادة راأ�ش ماله امل�شرح به )�شواء كان 

م�شدرا ومدفوعا اأو مل يكن(، اإل اإذا كان هذا التعهد �شينتهك اأي قانون معمول به. 

)ي(  الن�شمام اأو الندماج مع اأي �شخ�ش اآخر اأو حتويل اأو نقل جزء كبري من ملكية ممتلكاته اأو اأ�شوله اأو كلها اإلى اأي �شخ�ش اآخر اإل ويف جميع الأحوال 
كما هو م�شموح به اأو مت�شور يف وثائق التمويل. 

)ك(  امتالك اأي م�شلحة يف اأي ح�شاب بنكي )مبا يف ذلك ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة من خالل اأي وكيل اأو �شخ�ش اآخر لهم م�شالح نفعية يف/ 
اأو �شيطرة على ح�شاب بنكي  بالنيابة عنه اأو بالنيابة عن حملة ال�شكوك، �شدارة، اأو اأي وكيل( با�شتثناء ح�شاب ال�شفقة واحل�شاب املحدد ملدير 
الدفعات، ما مل يكن ذلك احل�شاب اأو تلك امل�شلحة مرهونة اأو خم�ش�شة ك�شمان ل�شالح وكالء �شمان املُ�شدر بال�شروط املقبولة لدى وكالء 

�شمان املُ�شدر ومتت اإجازة فتح ذلك احل�شاب من قبل وكيل الدائنني.

)ل(  با�شتثناء ما هو مطلوب يف القانون املنطبق، تعديل نظامه اأو اأي من وثائق تاأ�شي�شه من اأي ناحية جوهرية.

)م(  بخالف ما يكون م�شموحًا به اأو مت�شور يف وثائق التمويل )اأو اأي عقد خدمة مربم مع امل�شدر وفقًا للبند 7-1)ب( من وكالة اإعالن ال�شكوك(، 
الدخول يف اأي اتفاقية اأو �شفقة اأو تعديل اأو التزام اأو م�شوؤولية هامة خالف وثائق التمويل التي هو طرف فيها واأي تعديل اأو ملحق اإ�شايف جتيزه اأو 

تق�شده �شراحة تلك الوثائق اإل اإذا كان الدخول يف تلك التفاقيات ي�شر مب�شالح حملة ال�شكوك.

)ن(  امل�شاركة يف اأي عمل اأو ن�شاط عدا ما يكون م�شموحًا به اأو مت�شورًا �شراحة يف وثائق التمويل. 

)�ش(  الدعاء لنف�شه اأو لأي من اأ�شوله احل�شانة من اأي ق�شايا قانونية اأو تنفيذ اأو حجز اأو اأي اإجراء قانوين اآخر يف اأي جمريات قانونية يف اململكة اأو 
لإي مكان اآخر فيما يتعلق بوثائق التمويل.

كما قدمت �شدارة تعهدات ايجابية و �شلبية متنوعة  اإلى امل�شدر )ب�شفته م�شاركًا يف ال�شكوك( واأطراف اأخرى وفقا لتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، التي 
ميكن الطالع على ن�شخة منها كما هو مو�شوف يف ق�شم "معلومات عامة" يف ن�شرة الإ�شدار هذه.  
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مبالغ التوزيع الدوري. 6

 التوزيعات الدورية 1   6

مع مراعاة ال�شرط 4-2 )ا�شتخدام متح�شالت اأ�شول ال�شكوك( وال�شرط 7 )الدفعات(، يطلب امل�شدر من مدير الدفعات اأن يوزع على حملة ال�شكوك 
املتعلقة  )الدفعات   1-7 ال�شرط  يف  املحدد  النحو  )على  املعني  القيد  تاريخ  يف  مبني  هو  )كما  �شكوك  من  ميتلكونه  ملا  ال�شمية  القيمة  ح�شب  بالتنا�شب 
بال�شكوك(( كما هو من�شو�ش عليه يف ال�شرط 7-6 )الدفعات التنا�شبية حلملة ال�شكوك(( من املبالغ القائمة يف احل�شاب املحدد لدى مدير الدفعات، 
توزيعا يتعلق بال�شكوك متاأخرًا يف نف�ش اليوم الذي تكون فيه الأموال يف كل تاريخ توزيع دوري م�شاوية ملبلغ التوزيع الدوري ذي ال�شلة )كل مبلغ كما هو حمدد 

يف ال�شرط 6-2 اأدناه )حتديد �شعر �شايبور((.

 تحديد سعر سايبور 1   6

يحدد �شعر �شايبور )الفائدة على الريال ال�شعودي بني البنوك ال�شعودية( لكل فرتة تراكم عائد اأو فرتة ا�شتحقاق اإ�شافية )ح�شب مقت�شى احلال( من قبل 
مدير الدفعات بالنيابة عن املُ�شدر وفقًا لل�شروط التالية:

)اأ(  يحدد مدير الدفعات �شعر �شايبور، لفرتة م�شاوية لفرتة تراكم العائد اأو فرتة ال�شتحقاق الإ�شافية )ح�شب مقت�شى احلال( على اأ�شا�ش ال�شعر 
الذي يظهر يف �شفحة �شا�شة رويرتز )SUAA( اأو اإذا مت ا�شتبدال تلك ال�شفحة اأو توقف وانقطاع تلك اخلدمة، فاإنه يجوز ملدير الدفعات اأن يحدد 
�شفحة اأو خدمة اأخرى تعر�ش اأ�شعارًا منا�شبة، يف متام ال�شاعة 11:00 �شبحًا )بتوقيت الريا�ش( يف تاريخ حتديد �شعر �شايبور. واإذا مل يظهر هذا 
ال�شعر يف تلك ال�شفحة، فاإن مدير الدفعات �شوف يحدد املتو�شط احل�شابي لالأ�شعار )مقربة �شعودًا اإلى اأرباع خانات ع�شرية( ح�شبما مت تزويده 

به بناء على طلبه ح�شب عر�ش البنوك املرجعية اإلى بنوك رائدة يف �شوق ما بني البنوك ال�شعودية.

)ب(  اإذا تعذر حتديد �شعر �شايبور وفقا لل�شروط الآنفة الذكر، ف�شوف تكون قيمة �شايبور بالن�شبة لفرتة تراكم العائد اأو فرتة ال�شتحقاق الإ�شافية 
)ح�شب مقت�شى احلال( املقبلة كما مت حتديدها يف تاريخ حتديد �شعر �شايبور ال�شابق.

)ج(  يكون للم�شطلحات التالية امل�شتخدمة يف هذه ال�شروط املعاين املبينة اأدناه:

اإنهاء امل�شتاأجر الإ�شايف )كما هو معرف يف اتفاقية الإجارة اخلا�شة  اإما كل فرتة مبلغ  فرتة ال�ستحقاق الإ�سافية: تعني فرتة ت�شاوي ما ينطبق من: 
بال�شكوك( اأو كل فرتة مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر الإ�شايف )كما هو معرف يف اتفاقية ال�شراء اخلا�شة بال�شكوك(. 

يوم عمل: يق�شد به املعنى املحدد لهذا امل�شطلح يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.

وهي  الكتتاب  ومدراء  العرو�ش  مل�شتقبلي  الإلكرتونية  املواقع  يف  واملن�شور  الإقفال  تاريخ  اأنه  على  املحدد  التاريخ  يعني  الإقفال:   تاريخ 
الدفعات  ومدير   )www.riyadcapital.com و   ،  www.db.com/menaو  www.albiladinvest.com و   ،  www.alinmainvestment.com( 

)www.hsbcsaudi.com( ، والذي ل يتجاوز ثالثة اأيام عمل بعد انتهاء فرتة العر�ش للم�شتثمرين. 

تاريخ التوزيع: يعني تاريخ التوزيع الأول وكل 15 يونيو و 15 دي�شمرب يليه حتى و�شاماًل تاريخ التوزيع النهائي، �شريطة اأنه يف كل حالة اإذا مل يكن ذلك 
التاريخ يوم عمل، ف�شوف يكون تاريخ التوزيع ذي ال�شلة يف يوم العمل التايل يف نف�ش ال�شهر التقوميي )اإن وجد( اأو يوم العمل ال�شابق )اإذا كان هناك يوم 

عمل يلي يف نف�ش ال�شهر(.

تاريخ التوزيع النهائي: يعني 15 دي�شمرب 2028م اأو تاريخ ال�شداد احلادي والع�شرون بعد تاريخ ال�شداد الأول اأيهما يقع اأول، اأو اإذا مل يكن ذلك اليوم يوم 
عمل، يوم العمل التايل يف نف�ش ال�شهر التقوميي )اإن وجد( اأو يوم العمل ال�شابق )اإن مل يوجد(، اأو اإذا كان �شابقًا لذلك، تاريخ دفعة الإيجار اخلتامية كما 

مت تعريفها يف اتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك.

تاريخ التوزيع الأول: يعني 15 يونيو 2013م، �شريطة اأنه اإذا مل ي�شادف ذلك اليوم يوم عمل، فاإن تاريخ التوزيع الأول يعني يوم العمل التايل يف نف�ش ال�شهر 
التقوميي )اإن وجد( اأو يوم العمل ال�شابق )اإن مل يوجد(.

يوافق  اأن  1434/5/18هـ )املتوقع  وتنتهي يف  2013/3/16م(  يوافق  اأن  1434/5/4هـ )املتوقع  تبداأ من  التي  الفرتة  تعني  للم�ستثمرين:  العر�ض  فرتة 
2013/3/30م( )اأو اأي تاريخ اآخر يتم اإبالغه اإلى الهيئة(.

وهي  الكتتاب  ومدراء  العرو�ش  مل�شتقبلي  الإلكرتونية  املواقع  على  ن�شرها  ويتم  كهام�ش  حتدد  التي  ال�شنوية  املئوية  الن�شبة  يعني   الهام�ض: 
الدفعات  ومدير   )www.db.com/menaو  www.riyadcapital.com و   ،  www.albiladinvest.com و   ،  www.alinmainvestment.com( 

)www.hsbcsaudi.com(

مبلغ التوزيع الدوري: يعني، فيما يتعلق بال�شكوك وبالن�شبة لكل تاريخ توزيع دوري، املبلغ الذي ي�شاوي ناجت: )1( �شعر �شايبور املعمول به لفرتة تراكم العائد 
التي تنتهي مبا�شرة قبل تاريخ التوزيع الدوري ذلك م�شافا اإليه الهام�ش )2( عدد الأيام يف فرتة الرتاكم العائد تلك مق�شومًا على 360 و )3( جمموع القيمة 

60



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

ال�شمية لهذه ال�شكوك غري امل�شددة يف اليوم الأول من فرتة تراكم العوائد تلك بعد الأخذ يف العتبار )1( اأي اإلغاء لل�شكوك و)2( اأي مبالغ توزيع ثابت و/ 
اأو مبالغ توزيع مبكر يف كل حالة يجب دفعها يف تاريخ التوزيع الدوري الذي يحل مبا�شرة بعد ذلك اليوم الأول. 

تاريخ التوزيع الدوري: يعني تاريخ يوم العمل ال�شعودي الذي يلي مبا�شرة كل تاريخ توزيع. 

البنوك املرجعية: تعني بنك الريا�ش والبنك الأهلي التجاري والبنك ال�شعودي الربيطاين، اأو اأي بنوك اأخرى ح�شبما يتم تعيينه من قبل مدير الدفعات 
بالت�شاور مع �شدارة.

فرتة تراكم العائد: تعني الفرتة املمتدة من وت�شمل تاريخ الإقفال اإلى ول ت�شمل تاريخ التوزيع الأول وكل فرتة متتالية من و�شاملًة تاريخ التوزيع اإلى وغري 
�شاملة تاريخ التوزيع الذي يليه، اأو، بالن�شبة اإلى فرتة تراكم العائد الأخرية، تاريخ التوزيع النهائي.

�سدارة: تعني �شركة �شدارة للكيميائيات.

�سعر �سايبور: يعني، بالن�شبة لكل فرتة تراكم عائد اأو فرتة ا�شتحقاق اإ�شافية )ح�شب مقت�شى احلال(، �شعر العر�ش بني البنوك ال�شعودية على ودائع الريال 
ال�شعودي لفرتة م�شاوية لفرتة تراكم العائد اأو فرتة ال�شتحقاق الإ�شافية ذات ال�شلة )ح�شب مقت�شى احلال( الذي يحدد وفقًا لهذا ال�شرط )6-2( )حتديد  

�شعر �شايبور(.

تاريخ حتديد �سعر �سايبور: يعني يوم العمل ال�شعودي الثاين الذي ي�شبق اليوم الأول من كل فرتة تراكم عائد، اأو يف حالة فرتة ال�شتحقاق الإ�شافية، اأول 
يوم من تلك الفرتة.

تاريخ الإنهاء املجدول: ح�شب املعنى املن�شوب لهذا امل�شطلح يف ال�شرط 8-1 )الإنهاء املجدول(.

 تحديد مبالغ التوزيع الدوري 2   6

يقوم مدير الدفعات كلما لزم حتديد �شعر �شايبور اأو يف اأقرب وقت ممكن بعد ذلك، بتحديد مبلغ التوزيع الدوري واملبالغ الأخرى املطلوب حتديدها من قبله 
وتواريخ التوزيع التي تنطبق على فرتة تراكم العوائد ذات ال�شلة وتاريخ التوزيع الدوري املوافق لها، على اأن يخ�شع كل ذلك لهذه ال�شروط ويكون وفقًا لها. 

 إشعار المصدر بمبالغ التوزيع الدوري 2   6

يقوم مدير الدفعات باإبالغ �شعر �شايبور املعتمد ومبلغ التوزيع الدوري اللذين حددهما وتاريخ التوزيع الدوري لكل فرتة تراكم عائد اإلى املُ�شدر و�شدارة 
ووكيل حملة ال�شكوك واأي �شوق مالية تدرج فيها ال�شكوك يف حينه ون�شر اإ�شعار بذلك وفقًا لل�شرط 14 )الإ�شعارات( يف اأقرب وقت ممكن بعد حتديدهما 
على اأن ل يتجاوز ذلك يف كل الأحوال يوم العمل الأول من فرتة تراكم العائد ذات ال�شلة. ويعطى على الفور اإ�شعار اإلى حملة ال�شكوك وفقا لل�شرط 14 
)الإ�شعارات(. وميكن فيما بعد تعديل كل حتديد ل�شعر �شايبور ومبلغ توزيع دوري واأية مبالغ اأخرى يتعني حتديدها من قبله وتاريخ التوزيع و/اأو تاريخ التوزيع 
الدوري مت الإخطار به )اأو عمل ترتيبات بديلة منا�شبة عن طريق التعديل( وذلك دون اإ�شعار م�شبق يف حالة متديد اأو تقلي�ش فرتة تراكم العائد اأو التغيري يف 
القيمة ال�شمية الإجمالية لل�شكوك التي مل تكن معروفة عند العملية احل�شابية الأولى. و�شيتم على الفور تبليغ كل تعديل اإلى املُ�شدر ووكيل حملة ال�شكوك 
واأي �شوق مالية تدرج فيها ال�شكوك يف حينه وكذلك اإلى حملة ال�شكوك وفقًا لل�شرط 14 )الإ�شعارات( يف اأقرب وقت ممكن بعد حتديد ذلك التعديل على 

اأن ل يتجاوز ذلك موعد اأق�شاه يوم العمل الرابع الذي يلي ذلك.

 قطعية الشهادات 3   6

اأي �شهادات اأو قرارات يعطيها اأو يعرب عنها اأو ي�شدرها اأو يح�شل عليها مدير الدفعات لأغرا�ش اأحكام هذا ال�شرط تعترب ب�شرط عدم وجود خطاأ متعمد 
اأو �شوء نية اأو خطاأ ظاهر( تعترب دلياًل حا�شمًا على الأمور التي تتعلق بها، ويجب اأن تكون ملزمة للم�شدر، و�شدارة، ووكيل حملة ال�شكوك وحملة ال�شكوك، 

ويجب األ يتم اإحلاق اأي م�شئولية على مدير الدفعات من قبل امل�شدر، اأو كيل حملة ال�شكوك، اأو حملة ال�شكوك فيما يتعلق بذلك.

الدفعات. 7

 الدفعات المتعلقة بالصكوك 1   7

مع مراعاة ال�شرط 7-2 )وقف وا�شتئناف ال�شتحقاق(، ي�شدد مدير الدفعات اأي مبالغ ت�شتحق الدفع مبوجب ال�شكوك بحوالة م�شرفية بالريال ال�شعودي  
اإلى ح�شاب بالريال ال�شعودي حلامل ال�شك يحتفظ به يف اململكة )ويبقى لدى ع�شو للم�شجل( والذي مت اإبالغه كتابة اإلى امل�شجل ومدير الدفعات قبل يوم 
عمل واحد على الأقل من تاريخ الدفع املعني. وُتدفع املبالغ القائمة امل�شتحقة على ال�شكوك حلامل ال�شك املذكور يف ال�شجل بنهاية دوام اليوم اخلام�ش قبل 

تاريخ ا�شتحقاق املبلغ ذي ال�شلة )تاريخ القيد(.
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 وقف واستئناف االستحقاق 1   7

�شريطة عدم احتجاز مبلغ التوزيع النهائي امل�شتحق و )حيثما ينطبق( مبلغ ال�شداد املبكر الإ�شايف املطلوب دفعه وفقًا لل�شرط 8-3 )الإنهاء املبكر بناء على 
اختيار املُ�شدر( اأو رف�ش دفع اأي منهما بطريقة غري �شحيحة، لن يكون هناك اأي مبالغ اأخرى واجبة الدفع على اأي �شك اعتبارا من بداية تاريخ ال�شرتداد.

يف حال عدم ت�شديد مبلغ التوزيع النهائي امل�شتحق و/ اأو اأي مبلغ �شداد مبكر اإ�شايف مطلوب دفعه بالكامل عند ال�شتحقاق وفقًا لل�شرط 8-3 )الإنهاء املبكر 
بناءًا على اختيار امل�شدر( )وبقاء ذلك املبلغ قائمًا وم�شتحقًا وواجب الدفع( فحينئذ يجب تطبيق هذا ال�شرط 7-2 )وقف وا�شتئناف ال�شتحقاق( لكل فرتة 
ا�شتحقاق اإ�شافية، و�شيكون على امل�شدر اأن يوزع على حملة ال�شكوك )اإ�شافة لذلك املبلغ غري املدفوع( مبلغًا م�شاويًا ملبلغ اإنهاء امل�شتاأجر الإ�شايف اأو مبلغ 
اإنهاء �شراء امل�شدر الإ�شايف الذي ا�شتلمه مبوجب اتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك اأو اتفاقية ال�شراء )ح�شب احلالة( بالن�شبةاإلى كل فرتة ا�شتحقاق 

اإ�شافية، ويكون ذلك املبلغ الإ�شايف الذي يوزعه امل�شدر وهو مبلغ التوزيع النهائي الإ�شايف. 

ويف حالة وقوع حادثة خ�شارة كلية )كما هو معرف يف اتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك(، ي�شتمر ا�شتحقاق مبلغ التوزيع الدوري حتى وغري �شامل التاريخ 
الذي يتم فيه ا�شرتداد ال�شكوك بالكامل ويجب اأن توؤخذ يف العتبار عند ح�شاب قيمة ا�شرتجاع الو�شع الأ�شلي بالكامل )كما هو حمدد يف اتفاقية الإجارة 

اخلا�شة بال�شكوك(، ب�شرف النظر عن اأي اإنهاء لتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك نتيجة لذلك.

واإذا مل يتم الدفع الكامل لأي مبلغ م�شتحق مبوجب ال�شكوك عند ا�شتحقاقه، ف�شيقوم امل�شجل بالتاأ�شري يف ال�شجل بقيد املبلغ املدفوع فعليًا.

 خضوع الدفعات لألنظمة المعمول بها 2   7

تخ�شع الدفعات املتعلقة بال�شكوك يف جميع احلالت للقوانني والأنظمة املالية وغريها املعمول بها يف مكان الدفع، ولكن دون الإخالل باأحكام ال�شرط )10( 
)ال�شرائب(.

 الدفع فقط في يوم عمل 2   7

عند الدفع بوا�شطة حوالة اإلى احل�شاب امل�شجل ت�شدر اأوامر الدفع )بحيث يكون تاريخ الدفع هو تاريخ ال�شتحقاق، اأو اإذا مل يكن ذلك التاريخ يوم عمل، 
يكون تاريخ الدفع يف اأول يوم عمل يليه(. 

ل يحق حلملة ال�شكوك اأي مبلغ اإ�شايف مقابل اأي تاأخري بعد تاريخ ا�شتحقاق الدفع يف ا�شتالم املبلغ امل�شتحق اإذا كان تاريخ ال�شتحقاق لي�ش يوم عمل. 

 مدير الدفعات 3   7

املكتب املحدد الأويل ملدير الدفعات مذكور يف اتفاقية اإدارة الدفعات اخلا�شة بال�شكوك. ويحتفظ املُ�شدر بحقه يف تغيري مدير الدفعات اأو اإنهاء خدماته يف 
اأي وقت وتعيني وكالء اإ�شافيني اأو اآخرين ب�شرط اأن يكون هناك يف جميع الأوقات مدير الدفعات يف اململكة العربية ال�شعودية. 

 الدفعات التناسبية لحملة الصكوك 6   7

فيما يتعلق باأي دفعة من دفعات التوزيع الدوري، مبالغ التوزيع الثابتة، مبالغ التوزيع املبكرة، )مبلغ الدفعة املبكرة الإ�شافية،( مبالغ التوزيع النهائية، ومبالغ 
التوزيع النهائية الإ�شافية، فاإن كل حامل من حملة ال�شكوك يجب اأن يكون م�شتحقًا له بالتنا�شب مع ح�شته يف ال�شكوك بناًء على القيمة ال�شمية الإجمالية 
القائمة لل�شكوك التي يحملها يف تاريخ الت�شجيل ذي العالقة )ح�شبما مت تعريفه يف ال�شرط 7-1 الدفعات املتعلقة بال�شكوك( كن�شبة من القيمة ال�شمية 
الإجمالية جلميع ال�شكوك القائمة يف ذلك التاريخ، وفيما يتعلق بكل دفعة من هذا القبيل، ف�شيقوم مدير الدفعات بدفع ذلك املبلغ التنا�شبى اإلى كل حامل 

�شكوك وفقًا لهذا ال�شرط 7 )الدفعات(.

 توزيعات رأس المال. 8

 اإلنهاء المجدول 1   8

اإذا مل ي�شبق ا�شرتداد اأو �شراء اأو اإلغاء ال�شكوك ، �شيقوم املُ�شدر با�شرتداد ال�شكوك مقابل مبلغ التوزيع النهائي يف تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة 
تاريخ التوزيع النهائي )تاريخ الإنهاء املقرر(. ل يعود حلملة ال�شكوك اأي م�شلحة يف اأ�شول ال�شكوك ولن تكون هناك اأي مبالغ اإ�شافية ت�شتحق الدفع 
بالن�شبة اإليها ول يعود على املُ�شدر اأي التزامات اأخرى بخ�شو�شها، بعد ال�شداد الكامل ملبلغ التوزيع النهائي )اإ�شافة اإلى اأي مبلغ توزيع نهائي اإ�شايف م�شتحق 

بخ�شو�شه( حلملة ال�شكوك.

يف هذه ال�شروط، تاريخ الإنهاء يعني اأيًا من تاريخ الإنهاء املقرر، تاريخ الإنهاء ال�شريبي )كما هو معرف يف ال�شرط 8-2 )الإنهاء املبكر لأ�شباب �شريبية((، 
تاريخ الإنهاء الختياري )كما هو معرف يف ال�شرط 8-3 )اأ( )الإنهاء املبكر بناًء على اختيار امل�شدر((، تاريخ انتهاء حادثة التنفيذ )كما هو معرف يف 
ال�شرط 8-3 )ب( تاريخ الإنهاء ب�شبب حدث يتعلق باتفاقية الدائنني )كما هو معرف يف ال�شرط 8-4 )الإنهاء اإثر واقعة تتعلق بالدائنني(، وتاريخ ا�شرتداد 

ال�شكوك وفقًا لل�شرط 8-5 )الإنهاء اثر واقعة موجبة لالإنهاء(، ويعني مبلغ التوزيع النهائي بالن�شبة لل�شكوك اإما:
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)اأ(  القيمة ال�شمية القائمة لل�شكوك )مع الأخذ يف العتبار اأي عمليات ا�شرتداد جزئية طبقًا لل�شرط 8-6 )ال�شرتداد اجلزئي( مت الدفع فيما يتعلق به 
بالكامل واأي اإلغاءات وفقًا لل�شرط 9-2 )الإلغاء( مت الدفع فيما يتعلق به بالكامل(( وجميع مبالغ التوزيع الدوري املرتاكمة وغري املدفوعة بخ�شو�ش 

ال�شكوك )ودون ازدواجية الحت�شاب( مع جميع املبالغ الأخرى امل�شتحقة حلملة ال�شكوك مبوجب ال�شكوك. 

)ب(  يف حال )1( ما اإذا كان ينطبق ا�شرتداد ال�شكوك وفقًا لل�شرط )8-4()الإنهاء اإثر واقعة تتعلق بالدائنني(، حيثما تكون �شدارة ملزمة مبوجب البند 
10-9 )ب( )الدفعات امل�شبقة الإلزامية – حادثة اخل�شارة الكلية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، باأن تدفع م�شبقًا كامل ت�شهيالت ال�شكوك 
و)2( اإما )خ( �شدارة )ب�شفتها مقاول اخلدمات مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة اخلا�ش بال�شكوك( مل تخل يف تاأدية التزاماتها مبوجب الفقرة )4( 
من اتفاقية وكالة اخلدمة فيما يتعلق باحل�شول واحلفاظ على عقود تاأمني معينة تتعلق باأ�شول الإجارة، اأو )ذ( حادثة اخل�شارة الكلية مل تكن ناجتة عن 
تق�شري اأو اإهمال من �شدارة )ب�شفتها م�شتاأجرًا مبوجب اتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك( اأو ناجتة عن اإخالل امل�شتاأجر يف تاأدية التزاماته مبوجب 
اتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك، فاإن مبلغ توزيع الإنهاء يعني املبلغ امل�شار اإليه يف الفقرة )اأ( اأعاله من هذا ال�شرط 8-1 ناق�شًا مبلغ ي�شاوي مبلغ 

عجز اخل�شارة الكلية الذي ينطبق )كما هو معرف يف اتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك(. 

 اإلنهاء المبكر ألسباب ضريبية 1   8

ميكن للُم�شدر ا�شرتداد ال�شكوك كاملة، ولكن لي�ش جزئيًا، يف اأي تاريخ توزيع دوري )ي�شار اإلى تاريخ هذا ال�شرتداد بـ تاريخ الإنهاء ال�سريبي( بتوجيه 
اإ�شعار م�شبق ل تقل مدته عن 30يوما ول تزيد عن 60 يومًا اإلى حملة ال�شكوك وفقًا لل�شرط 14 )الإ�شعارات( )على اأن هذا الإ�شعار ل رجعة فيه وُيلزم 
املُ�شدر با�شرتداد ال�شكوك يف تاريخ الإنهاء ال�شريبي(، مببلغ التوزيع النهائي، )1( اإذا اأ�شبح املُ�شدر ملزما اأو تاأكد اأنه �شي�شبح ملزما بدفع مبالغ اإ�شافية 
كما هو من�شو�ش عليه اأو ُم�شار اإليه يف ال�شرط 10 )ال�شرائب( نتيجة لأي تغيري اأو تعديل يف القوانني واللوائح املعمول بها يف اململكة اأو ق�شم �شيا�شي لها اأو 
اأي �شلطة �شريبية فيها اأو ب�شبب اأي تغيري يف تطبيق تلك القوانني اأو اللوائح اأو تف�شريها الر�شمي، بحيث ي�شبح ذلك التغيري اأو التعديل نافذ املفعول اأو مت 
فر�شه بعد تاريخ اتفاقية الكتتاب فيما يتعلق بال�شكوك، و)ب( ول ي�شتطيع املُ�شدر تفادي هذا اللتزام مع اتخاذه التدابري املعقولة املتاحة له )حدث متعلق 
بال�سريبة( وذلك ب�شرط اأنه لن يتم اإعطاء اإ�شعار اإنهاء ما مل ي�شتلم املُ�شدر اإ�شعار اإنهاء مبكر لتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك مبوجب عقد الإجارة 
)كما هو معرف يف ذلك العقد( ولن يعطى اإ�شعار الإنهاء هذا قبل اأقل من 60 يوما من تاريخ التوزيع الدوري الذي كان املُ�شدر ليكون ملتزمًا بدفع تلك املبالغ 

الإ�شافية لو كان هناك دفعة م�شتحقة على ال�شكوك يف ذلك احلني. 

النهائي، فيجب  التوزيع  الكامل ملبلغ  ال�شداد  النهائي، وعند  التوزيع  اإلى حملة ال�شكوك مببلغ  الإنهاء لأ�شباب تتعلق بال�شريبة، ت�شدد ال�شكوك  يف تاريخ 
ت�شديد اأي مبلغ توزيع نهائي اإ�شايف م�شتحق حلملة ال�شكوك، وعندها ل يعود حلملة ال�شكوك اأي م�شلحة يف اأ�شول ال�شكوك ول يعود هناك اأي مبالغ اأخرى 

واجبة الدفع ول يعود على امل�شدر اأي التزامات اأخرى بهذا ال�شاأن.

قبل ن�شر اأي اإ�شعار اإنهاء وفقا لهذه الفقرة، يتعني على امل�شدر اأن ي�شلم وكيل حملة ال�شكوك )1( �شكا موقعا من قبل ع�شوين من اأع�شاء جمل�ش اإدارة 
امل�شدر يفيد باأنه يحق للم�شدر اإجراء مثل هذا الإنهاء وتقدمي بيان باحلقائق التي تو�شح باأن هذه ال�شروط امل�شبقة الواردة يف الفقرتني )اأ( و )ب( اأعاله 
ب�شاأن حق امل�شدر يف الإنهاء قد حتققت و)2( راأي من عدة م�شت�شارين م�شتقلني ذوي و�شع متعارف عليه وخربة منا�شبة يقرون فيه اأن امل�شدر ملزم اأو 
�شي�شبح ملزما بدفع هذه املبالغ الإ�شافية نتيجة لهذا التغيري اأو التعديل. ويحق لوكيل حملة ال�شكوك قبول )بدون املزيد من التق�شي( هذا ال�شك والراأي 

كدليل كاف على ذلك، والذي �شيكون يف هذه احلالة نهائيًا وملزمًا حلملة ال�شكوك. 

 اإلنهاء المبكر بناء على اختيار الُمصدر 2   8

)اأ(  ميكن للم�شدر يف اأي تاريخ توزيع دوري يقع بعد انتهاء ال�شنة اخلام�شة بعد تاريخ الإقفال اأو بعده ا�شرتداد ال�شكوك، كليا ولي�ش جزئيا، )ي�شار اإلى 
تاريخ هذا الإنهاء بـ تاريخ الإنهاء الختياري( مببلغ التوزيع النهائي اإ�شافة اإلى مبلغ ال�شداد املبكر الإ�شايف )اإن وجد( على اأن يعطي املُ�شدر 
اإ�سعارا ل تقل مدته عن 30 يوما ول تزيد عن 60 يوما اإلى حملة ال�شكوك وفقًا لل�شرط 14 )الإ�شعارات( )على اأن هذا الإ�شعار ل رجعة فيه ويلزم 
املُ�شدر با�شرتداد ال�شكوك يف تاريخ الإنهاء الختياري(، وذلك ب�شرط اأنه لن يتم اإعطاء اإ�شعار من هذا القبيل ما مل يكن املُ�شدر قد ا�شتلم اإ�شعار 
اإنهاء مبكر لعقد الإجارة مبوجب ذلك العقد )ح�شبما مت تعريفه يف ذلك العقد(. وعند ال�شداد الكامل ملبلغ التوزيع النهائي ومبلغ ال�شداد املبكر 
الإ�شايف )اإن وجد( )اإ�شافة اإلى اأي مبلغ توزيع نهائي اإ�شايف م�شتحق بخ�شو�شه( حلملة ال�شكوك، ل يعود حلملة ال�شكوك اأي م�شلحة يف اأ�شول 

ال�شكوك ولن يكون هناك اأي مبالغ اإ�شافية ت�شتحق الدفع على هذه الأ�شول ول يعود على املُ�شدر اأي التزامات اأخرى بخ�شو�شها. 

)ب(  يف اأي وقت بعد ا�شتالم اجلهات الراعية اإ�شعارًا تنفيذيًا مقدمًا من وكيل الدائنني وفقًا للمادة 11 )حق امل�شدر باملعاجلة( من اتفاقية الدائنني 
)حدث تنفيذي(، يجوز للم�شدر ا�شرتداد ال�شكوك كليًا ولي�ش جزئيًا، مببلغ توزيع الإنهاء عند اإعطاء امل�شدر اإ�شعارًا ل تزيد مدته عن 60يومًا 
اإلى حملة ال�شكوك وفقًا لل�شرط 14 )الإ�شعارات( )ويكون الإ�شعار غري قابل للرتاجع، ويجب اأن يلزم امل�شدر با�شتعادة ال�شكوك بنهاية فرتة 
اإنهاء ال�شتئجار املبكر من قبل  اإ�شعار  اإذا كان قد مت ا�شتالم  اإل  األ يتم اإعطاء ذلك الإ�شعار  الإ�شعار )تاريخ انتهاء حادثة التنفيذ((. ب�شرط 
امل�شدر مبوجب اتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك )وكما هو معرف هنا(. وعند دفع مبلغ توزيع الإنهاء بالكامل )واأي مبلغ توزيع اإنهاء اإ�شايف 
ي�شتحق بهذا ال�شاأن( اإلى حملة ال�شكوك، ف�شيتوقف حملة ال�شكوك عن كونهم لهم م�شلحة يف اأ�شول ال�شكوك، ولن ت�شتحق اأي مبالغ اأخرى فيما 

يتعلق بذلك، ولن يكون للم�شدر اأي التزامات اأخرى تتعلق بهذا الأمر.
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)ج(  ولأغرا�ش هذه الفقرة )اأ( من ال�شرط 8-3 )الإنهاء املبكر بناًء على اختيار امل�شدر(، فاإن مبلغ ال�سداد املبكر الإ�سايف يعني )اأ( 3%من القيمة 
ال�شمية لل�شكوك القائمة يف حينه اإذا وقع تاريخ الإنهاء الختياري يف تاريخ التوزيع الدوري الواقع يف يونيو 2018م اأو بعده لكن قبل تاريخ التوزيع 
الدوري الواقع يف يونيو 2019م. )ب( 2% من القيمة ال�شمية لل�شكوك القائمة/ غري امل�شددة يف حينه اإذا وقع تاريخ الإنهاء الختياري يف تاريخ 

التوزيع الدوري الواقع يف يونيو 2019م اأو بعده لكن قبل تاريخ التوزيع الدوري الواقع يف 2020م، )ج( و�شفر يف جميع احلالت الأخرى(. 

 اإلنهاء إثر واقعة تتعلق بالدائنين 2   8

قابل  اإ�شعار غري  )وهو  )الإ�شعارات(   14 لل�شرط  وفقًا  ال�شكوك  اإلى حملة  اإ�شعار  باإعطاء  الفور  على  امل�شدر  ف�شيقوم   ، بالدائنني  يتعلق  وقوع حدث  فور 
للنق�ش ويلزم امل�شدر با�شرتداد ال�شكوك وفقًا لهذا ال�شرط 8-4 )الإنهاء اإثر واقعة تتعلق بالدائنني((، و�شوف ي�شرتد املُ�شدر ال�شكوك ب�شكل كامل ولي�ش 
جزئي مببلغ التوزيع النهائي يف تاريخ الإنهاء ب�شبب حدث يتعلق بالدائنني. وعند ال�شداد الكامل ملبلغ التوزيع النهائي واأي مبلغ توزيع نهائي اإ�شايف م�شتحق 
بخ�شو�شه حلملة ال�شكوك، ل يعود حلملة ال�شكوك اأي م�شلحة يف اأ�شول ال�شكوك، ولن يكون هناك اأي مبالغ اإ�شافية ت�شتحق الدفع على هذه الأ�شول ول 

يعود على املُ�شدر اأي التزامات اأخرى بخ�شو�شها.

لأغرا�ش هذا ال�شرط 8-4 )الإنهاء اإثر واقعة تتعلق بالدائنني(:

يقع حدث يتعلق بالدائنني اإذا اأ�شبحت �شدارة:

10-9 )املدفوعات املبكرة الإلزامية - حدث اخل�شارة الكلية( من اتفاقية الأحكام العامة  اأو )2( من البند  اأ.  ملزمة مبوجب )البند الفرعي )ب( )1( 
ال�شاملة.

ب.  اإذا اختارت، وفقا )للبند الفرعي )اأ( من البند 10-9 )اأ( )املدفوعات املبكرة الإلزامية - حدث اخل�شارة الكلية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة. 

ج.  اأ�شبحت ملزمة وفقًا للبند 10-9 )الدفعات امل�شبقة اللزامية – ت�شهيالت ال�شكوك الأولية من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة. 

لإجراء �شداد مبكر لت�شهيل ال�شكوك )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(.

تاريخ الإنهاء اإثر حدث يتعلق بالدائنني: يعني  تاريخ التوزيع الدوري الذي يلي مبا�شرة التاريخ الذي يحل فيه موعد �شداد املبلغ امل�شتحق الدفع من قبل 
�شدارة اإثر حادثة تتعلق باتفاقية الدائنني مبقت�شى اتفاقية الدائنني واتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة. 

 اإلنهاء إثر واقعة موجبة لإلنهاء 3   8

ميكن اإنهاء اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك وا�شرتداد قيمة ال�شكوك مببلغ التوزيع النهائي كما هو مو�شح ب�شكل اأكرث حتديدا يف ال�شرط )12( )حدث 
موجب لالإنهاء(.

 االسترداد الجزئي 6   8

يف كل تاريخ توزيع دوري، ي�شرتد املُ�شدر ال�شكوك جزئيا )وعلى اأ�شا�ش تنا�شبي ح�شب قيمتها ال�شمية القائمة( مببلغ جمموعه ي�شاوي جمموع )اأ( مبالغ 
التوزيع الثابت )اإن وجدت( و )ب( مبالغ التوزيع املبكر )اإن وجدت(.

ولأغرا�ش هذا ال�شرط 8-6 )ال�شرتداد اجلزئي(، فاإن:

مبالغ التوزيع املبكر: تعني يف كل تاريخ توزيع دوري، املبلغ امل�شاوي لأي مبلغ دفعة مبكرة ي�شتلمها امل�شدر يف تاريخ التوزيع ال�شابق مبا�شرة.

مبلغ الدفعة املبكرة: يعني كما يف كل تاريخ توزيع مبلغًا م�شاويًا لأي مبلغ م�شتحق الدفع من �شدارة اإلى امل�شدر وفقًا للبند 10-2 )متح�شالت احلوادث( 
من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، و/اأو البند 10-3 )متح�شالت امل�شادرة( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، و/اأو البند 10-4 )اقت�شام متح�شالت 
الإيرادات ال�شافية ال�شابقة لالكتمال( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، و/اأو الفقرة 12-5 )�شروط املدفوعات املبكرة( من امللحق 2 )فح�ش موثوقية 

الدائنني( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة والأحكام املتطابقة من اتفاقية الإجارة اخلا�شة بال�شكوك واتفاقية ال�شراء اخلا�شة بال�شكوك.

تكون مبالغ التوزيع الثابت امل�شتحقة بالن�شبة لكل تاريخ توزيع دوري كما هو مبني يف اجلدول اأدناه، ويف حال وقع تاريخ ال�شداد الأول. بعد 15 يونيو 2018م 
)تاريخ اأول �سداد متاأخر(، ف�شوف يتم دمج مبالغ التوزيع الثابتة التي كان �شيتم دفعها قبل تاريخ ال�شداد الأول املتاأخر لو وقع تاريخ ال�شداد الأول بتاريخ 
15 يونيو  2018م مع مبالغ التوزيع الثابتة املتبقية و�شيتم اعتبار اجلدول املو�شح اأدناه على اأنه قد مت تعديله طبقا لذلك بحيث يعك�ش التوزيع التنا�شبي ملبالغ 

التوزيع الثابتة على مبالغ التوزيع الثابتة املتبقية.
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تاريخ التوزيع )تواريخ التوزيع الدوري 
تقع يف يوم العمل التايل(

مبلغ التوزيع الثابت كن�سبة مئوية من 
القيمة ال�سمية الإجمالية لل�سكوك 

ال�سادرة بتاريخ الإقفال

الن�سبة املئوية القائمة من القيمة ال�سمية 
الإجمالية لل�سكوك ال�سادرة بتاريخ الإقفال بعد 

ت�سديد مبالغ التوزيع الثابتة

96.50%3.5%1- تاريخ ال�شداد الأول
2%4.15%92.35
3%4.45%87.90
4%4.55%83.35
5%4.60%78.75
6%4.65%74.10
7%4.65%69.45
8%4.85%64.60
9%5.00%59.60

10%5.15%54.45
11%5.15%49.30
12%4.95%44.35
13%4.80%39.55
14%4.80%34.75
15% 4.45%30.30
16%4.45%25.85
17%4.45%21.40
18%4.45%16.95
19%4.25%12.70
20%4.20%8.50
21%4.20%4.30
22%4.30

اإذا مت من وقت لأخر ا�شرتداد ال�شكوك جزئيا وفقا لأحكام ال�شرط 8-6 )ال�شرتداد اجلزئي( نتيجة ل�شتخدام اأي مبالغ توزيع مبكر، و/اأو اإلغاء اأي �شكوك 
وفقا لل�شرط 9-2 )الإلغاء(، ف�شوف يعترب اجلدول اأعاله معدل تبعا لذلك بحيث تعترب الن�شب املئوية الواردة يف العمودين الثاين والثالث فيما يتعلق بكل 
تاريخ توزيع يقع بعد تاريخ ذلك ال�شرتداد املبكر و/اأو الإلغاء امل�شار اإليه على اأنها خف�شت بحيث يخف�ش مبلغ التوزيع الثابت الذي �شيدفع يف كل تاريخ مما 

ذكر ب�شكل تنا�شبي مبقدار مبالغ التوزيع املبكر املنطبق و/اأو القيمة ال�شمية لتلك ال�شكوك امللغاة. 

 عدم اإلنهاء في حاالت أخرى 7   8

ل يجوز للُم�شدر اإنهاء اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك وا�شرتداد ال�شكوك �شوى يف احلالت املذكورة يف هذا ال�شرط 8 )توزيعات راأ�ش املال( اأو ال�شرط 
12)احلدث املوجب لالإنهاء(.

 اإللغاءات 8   8

تلغى فورًا جميع ال�شكوك التي مت ا�شرتدادها اأو بخالف ذلك التي مت ت�شديد قيمتها وفقًا لهذه ال�شروط وبالتايل ل يجوز اقتناوؤها اأو اإعادة اإ�شدارها اأو 
اإعادة بيعها.

شراء الصكوك أو إلغائها. 9

 شراء الصكوك 1   9

)اأ(  يحق ل�شدارة اأو اجلهات الراعية اأو لأي من ال�شركات التابعة لأي منها )مبا فيها املُ�شدر(، �شراء ال�شكوك يف اأي وقت وباأي �شعر يف ال�شوق املفتوح 
اأو غري ذلك، على اأنه ي�شرتط يف كل حالة اأن يكون م�شموحا للم�شرتي ال�شتحواذ على ال�شكوك واقتنائها وفقا لأنظمة اململكة )كل م�شرت "م�سرت 

موؤهل"(.
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)ب(  اإ�شافة اإلى الفقرة )اأ( اأعاله وبعد ا�شتالم اإ�شعار تنفيذي مقدمًا من وكيل الدائنني وفقًا للمادة 11 )حق امل�شدر باملعاجلة( من اتفاقية الدائنني، 
ف�شيكون جلميع ولأي واحدة من اجلهات الراعية اأو �شركاتها املنت�شبة احلق يف اأي وقت بعد ذلك، ب�شراء ال�شكوك بالكامل من حملة ال�شكوك 
ب�شعر ي�شاوي، يف جمموعه، مبلغ توزيع الإنهاء. وعند �شراء اجلهة/ اجلهات الراعية املعنية اأو �شركاتها التابعة لها لل�شكوك، ف�شيتوقف حملة 
ال�شكوك عن كونهم لهم م�شلحة يف اأ�شول ال�شكوك، ولن ت�شتحق اأي مبالغ اأخرى فيما يتعلق بذلك، ولن يكون للم�شدر اأي التزامات اأخرى 

تتعلق بهذا الأمر. 

ولأغرا�ش هذا ال�شرط 9-1، اإ�شعار تنفيذي م�شبق، يعني الإ�شعار اخلطي الذي يعطيه وكيل الدائنني اإلى اجلهات الراعية مبوجب الفقرة 11-2 )حق اجلهة 
الراعية يف العالج( من اتفاقية الدائنني، قبل اتخاذ اأي اإجراء تنفيذي اأو حتديد الإجراء التنفيذي املقرتح اتخاذه.

 إلغاء الصكوك 1   9

بعد اأي عملية �شراء من هذا القبيل لل�شكوك وفقا لل�شرط 9-1 )�شراء ال�شكوك(، يجوز للم�شرتي املوؤهل ، ح�شب اختياره، الحتفاظ بال�شكوك اأو اإعادة 
بيعها. وتعترب ال�شكوك التي يحتفظ بها امل�شرتي املوؤهل،  اأو ُيحتفظ بها نيابة عنه، على اأنها لي�شت قائمة لأغرا�ش معينة كما هو مذكور يف اإعالن الوكالة 

اخلا�شة بال�شكوك.

عالوة على ذلك، عند ا�شتالم اإ�شعار اإلغاء من م�شرت موؤهل  باأنه يرغب يف اإلغاء اأي �شكوك �شبق �شراوؤها وفقا لل�شرط 9-1 )�شراء ال�شكوك(، يقوم املُ�شدر 
باإلغاء تلك ال�شكوك يف تاريخ الإلغاء )والذي يجب اأن يكون تاريخ توزيع دوري( املحدد يف اإ�شعار الإلغاء ذي العالقة.

 الضرائب. 10

ت�شدد جميع الدفعات املتعلقة بال�شكوك دون اأي ا�شتقطاع اأو خ�شم ب�شبب اأو مقابل اأي �شريبة )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة( مفرو�شة 
اأو ت�شتقطع من قبل اململكة اأو اأي ق�شم �شيا�شي اأو �شلطة �شريبية فيها اأو تابعة لها، اإل اإذا كان هذا ال�شتقطاع اأو اخل�شم مطلوبا بحكم القانون املنطبق. اإذا 
كان مطلوبًا القيام بال�شتقطاع اأو اخل�شم مبوجب القانون املنطبق، فاإنه يتعني على امل�شدر، �شريطة اأن يكون كل حامل �شكوك معني مقيم يف اململكة العربية 
ال�شعودية، اأن يدفع حلامل ال�شكوك املعني مبالغ اإ�شافية، بحيث يح�شل كل واحد من حملة ال�شكوك على كامل املبلغ الذي كان �شي�شبح م�شتحقًا ويدفع له 
مبوجب ال�شكوك لو مل يكن قد مت خ�شم اأو ا�شتقطاع اأي �شريبة، على اأنه يجب عدم دفع هذه املبالغ الإ�شافية املتعلقة بـ )1( اأي �شريبة اإلى احلد الذي يكون 
فيه حامل ال�شكوك قادرًا على احل�شول على وا�شتخدام ائتمان �شريبي فيما يتعلق بال�شريبة، ول يتم و�شع حامل ال�شكوك بعد ال�شريبة يف موقع اأ�شواأ مما 
كان �شيتعر�ش له يف حال عدم خ�شوعه ل�شتقطاع اأو ح�شم يتعلق بال�شريبة  املنطبقة املطلوبة. اأو )2( �شريبة ناجتة عن اإخفاق اأي من حملة ال�شكوك يف 

تقدمي اأي �شهادة اأو وثيقة اأو اأي معلومات، يف تلك احلالة، قد تكون �شرورية لإثبات اأي اإعفاء متاح اأو خف�ش يف مبلغ اأي �شريبة، يف حال:

)اأ( يكون حامال ل�شكوك هذا على باحلاجة اإلى اإعداد ملف وتقدمي ورفع الوثائق واملعلومات امل�شار لها اأعاله اأو يتوجب عليه ب�شكل معقول اأن يكون 
مدركًا لذلك.

لتلك  )ولكن  املعلومات  و/اأو  الوثائق  تلك  ورفع  وتقدمي  ملف  اإعداد  ال�شكوك  حلامل  والتجاري  القانوين  بالو�شع  �شلبًا  يتاأثر  مل  ذلك،  )ب(  بخالف 
الأ�شباب، يجب اأن يعترب باأنه قد ت�شرر اإذا )1( كان من امل�شتحيل ب�شبب معوقات قانونية اأو اإدارية يف اأو مفرو�شة من قبل اململكة لإعداد وتقدمي 
ورفع هذه الوثائق و/اأو املعلومات، اأو )2( اأن مثل هذا الإعداد والتقدمي يفر�ش على حملة ال�شكوك تكلفة اأو م�شروف اأكرث من مبلغ طفيف ل 

يذكر ل يتم تعوي�شه عنه.

لأغرا�ش هذا ال�شرط 10 )ال�شرائب( تعني كلمة الئتمان ال�شريبي رد ال�شريبة مقابل اإعفاء اأو ا�شتقطاع اأو �شماح مقابل ت�شديد اأي �شريبة.

يف هذه ال�شروط، تعترب الإ�شارات اإلى مبالغ التوزيع النهائية اأو مبلغ التوزيع النهائي الإ�شايف اأو مبلغ ال�شداد املبكر الإ�شايف اأو اأي مبالغ توزيع مبكرة اأو 
اأي مبالغ توزيع ثابتة اأو مبالغ توزيع دورية واأي مبالغ اأخرى م�شتحقة الدفع بخ�شو�ش اأي �شك، �شاملة للمبالغ الإ�شافية امل�شتحقة مبوجب هذا ال�شرط 10 

)ال�شرائب(.

اخلدمة  وكالة  واتفاقية  بال�شكوك  اخلا�شة  الإجارة  واتفاقية  بال�شكوك  اخلا�شة  ال�شراء  واتفاقية  بال�شكوك  اخلا�شة  امل�شاركة  اتفاقية  من  كل  تت�شمن 
اخلا�شة بال�شكوك وتعهد التكاليف اخلا�ش بال�شكوك اأحكامًا متماثلة اإلى حد بعيد ملا ورد يف ال�شرط 10 )ال�شرائب(، حيث تتم دفعات ال�شركة للم�شدر 
مبوجب كل اتفاقية من تلك التفاقيات بدون اأي اقتطاعات اأو ح�شم على ح�شاب ال�شرائب املفرو�شة من قبل اأو نيابة عن اململكة اأو اأي ق�شم �شيا�شي تابع اأو 
هيئة �شريبية فيه ما مل يكن ذلك احل�شم اأو القتطاع مطلوبا مبوجب الأنظمة النافذة. واإذا ما كان ذلك القتطاع اأو احل�شم لأي �شرائب مطلوبا مبوجب 
الأنظمة املنطبقة ف�شوف تقوم ال�شركة )ب�شفتها ذات �شلة( بدفع كافة املبالغ الإ�شافية  مما يوؤدي اإلى ا�شتالم امل�شدر لتلك املبالغ �شافية وكاأنه قد ا�شتلمها 

لو مل يكن قد مت اإجراء اأي خ�شم اأو احتجاز.

تن�ش �شمانات الكتمال على اأن �شامني الكتمال يجب اأن يوؤدوا جميع الدفعات املطلوبة منهم مبوجب  �شمانات الكتمال دون اأي اقتطاع اأو خ�شم ب�شبب اأو 
حل�شاب اأي �شرائب اإل اإذا كان ذلك القتطاع اأو اخل�شم مطلوبا بحكم القانون املنطبق، ويف هذه احلالة، ومع اللتزام بالأحكام وال�شروط ذات العالقة يف 
�شمانات الكتمال، يجب زيادة املبلغ الواجب دفعه من �شامني الكتمال بحيث يكون )بعد اإجراء اخل�شم اأو القتطاع( م�شاويا للمبلغ الذي كان مقررا دفعه 

كما لو اأن هذا اخل�شم اأو القتطاع مل يكن مطلوبا. 
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 سقوط الحق بالتقادم. 11

ي�شقط احلق يف ا�شتالم التوزيعات اخلا�شة بال�شكوك اإذا مل تتم املطالبة به خالل مدة ع�شر �شنوات )يف حالة مبلغ التوزيع النهائي، مبلغ التوزيع النهائي 
الإ�شايف، مبلغ ال�شداد املبكر الإ�شايف، مبالغ التوزيع املبكر واأي مبالغ توزيع ثابتة( وخم�ش �شنوات )يف حالة مبالغ التوزيع الدوري خالف اأي مبلغ توزيع دوري 
م�شمول يف مبلغ التوزيع النهائي( من التاريخ ذي ال�شلة، مع مراعاة اأحكام ال�شرط 7 )الدفعات(. ويف هذه ال�شروط، يعني التاريخ ذو ال�سلة التاريخ الذي 
ي�شتحق فيه ال�شداد لأول مرة، ولكن اإذا مل ي�شتلم مدير املدفوعات اأو وكيل حملة ال�شكوك كامل املبالغ امل�شتحقة قبل تاريخ ال�شتحقاق اأو يف ذلك التاريخ، 
ف�شوف يعني التاريخ الذي مت فيه ا�شتالم كامل املبلغ امل�شتحق ومت اإ�شعار حملة ال�شكوك بذلك ح�شب الأ�شول من قبل وكيل حملة ال�شكوك وفقا لل�شرط 14 

)الإ�شعارات(.

 الحدث الموجب لإلنهاء. 12

يف حال وقع يف اأي وقت )1( حدث اإخالل )تق�شري( مبوجب البند 25 )اأحداث التق�شريامل�شرتكة( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة )عدا عن حادثة 
اخلا�شة  الوكالة  اإعالن  يف  معرف  هو  )كما  تق�شري  حادثة  اأو  ال�شاملة(،  العامة  الأحكام  اتفاقية  يف  معرفة  هي  )كما  امل�شتثناة  باحلقوق  تتعلق  تق�شري 
بال�شكوك( وما زال م�شتمرا، اأو مت اإر�شال اإخطار اإلى وكيل الدائنني وفقا للفقرة 1 )اإ�شعار البدء باإجراء جرب ال�شرر( من اجلزء ب )اأحكام ت�شغيلية( 
يف امللحق 3 )اإجراءات التنفيذ( اتفاقية الدائنني )كل واحد من الأحداث املحددة اأعاله ي�شار اإليه بـ واقعة موجبة لالإنهاء( ، ف�شوف يقوم وكيل حملة 
ال�شكوك فور علمه باإر�شال الإخطار مبوجب اتفاقية الدائنني واإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك بوقوع واقعة موجبة لالإنهاء باإ�شعار حملة ال�شكوك بذلك 

وفقا لل�شرط 14 )الإ�شعارات(. 

 3 امللحق  ت�شغيلية( يف  بالتنفيذ( من اجلزء ب )اأحكام  توجيه  3 )طلب  الفقرة  الدائنني مبوجب  اإ�شعارا من وكيل  ال�شكوك  يت�شلم وكيل حملة  وطاملا مل 
)اإجراءات التنفيذ( من اتفاقية الدائنني يطلب فيه "قرارا" )على النحو املعرف فيه( اأو اأن قرارا لزمًا اأو مطلوبًا ب�شكل وا�شح فيما يتعلق بحدث الإنهاء 
هذا، ف�شوف يقوم وكيل ْحملة ال�شكوك، اإذا لزم الأمر مع مراعاة )ال�شرط 15 اجتماع حملة ال�شكوك، التعديل، الإعفاء، التفوي�ش، والتحديد(، بالدعوة اإلى 
عقد اجتماع فوري حلملة ال�شكوك لطلب تعليماتهم ب�شاأن ما اإذا كان يتوجب توجيه امل�شدر )مت�شرفًا من قبل وكيل حملة ال�شكوك كما هو مو�شح يف اإعالن 
3 )طلب توجيه  اإلى وكيل الدائنني اأن يطلب الت�شويت لأغلبية جمموعات الدائنني الرئي�شيني وفقا للفقرة  الوكالة اخلا�شة بال�شكوك( لإ�شدار تعليماته 
بالتنفيذ( من اجلزء ب )اأحكام ت�شغيلية( يف امللحق 3 )اإجراءات التنفيذ( من اتفاقية الدائنني و/اأو البند 26-2 )تبعات واقعة الإخالل – اإجراء تنفيذي( 
من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، و/اأو الفقرة 6 )الإجراء التنفيذي لل�شمان( من اجلزء )ب( )اأحكام ت�شغيلية( يف امللحق 3 )الإجراءات التنفيذية( من 
اتفاقية الدائنني )فقط فيما يتعلق باحلادثة املوجبة لالإنهاء والتي تعترب اأي�شًا حادثة تق�شري اأ�شا�شية )كما هي معرفة يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(( 

وقعا قبل تاريخ الكتمال، ح�شبما يكون عليه احلال، واإذا ما �شدرت التعليمات املذكورة، اأن يوجه وكيل الدائنني وفقا لذلك. 

اإلى احلد الذي يتلقى فيه وكيل حملة ال�شكوك اإ�شعارًا من وكيل الدائنني للم�شدر مبوجب الفقرة 3 )طلب توجيه بالتنفيذ( من اجلزء ب )اأحكام ت�شغيلية( 
يف امللحق 3 )الإجراءات التنفيذية( من اتفاقية الدائنني يطلب فيه "قرارا" )على النحو املعرف فيه( اأو اأن قرارا مطلوبًا ب�شكل �شريح فيما يتعلق بحادثة 
اإنهاء، بعد توجيه وكيل الدائنني من قبل جمموعة الدائنني ذوي الأولوية لإ�شدار ذلك القرار، ف�شوف يقوم وكيل حملة ال�شكوك )اإذا كان ينطبق(، ال�شرط 
15، )اإجتماعات حملة ال�شكوك، والتعديل، والإعفاء، والتفوي�ش، والتقرير( بالدعوة اإلى عقد اجتماع فوري حلملة ال�شكوك لطلب تعليماتهم ب�شاأن ما اإذا 
كان يتوجب توجيه وكيل الدائنني اأن يطلب الت�شويت لتخاذ اإجراء تنفيذي )كما هو معرف يف اتفاقية الدائنني(، اأو بالقدر املنطبق، يف حالة البند 2-6 
)حيث مت تعجيل كل اأو بع�ش الدين ذي الأولوية( من الفقرة 6 )الإجراء التنفيذي لل�شمان( من اجلزء )ب( )اأحكام ت�شغيلية( يف امللحق 3 )الإجراءات 
التنفيذية( ) من اتفاقية الدائنني، لتخاذ اإجراء تنفيذ ال�شمان )كما هو معرف يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة((، يف كل حالة ح�شب الطلب املو�شح يف 
الإ�شعار ذي ال�شلة ومن ثم توجيه امل�شدر )الذي يت�شرف با�شم وكيل حملة ال�شكوك ل�شالح ونيابة عن حملة ال�شكوك ح�شبما ين�ش عليه اإعالن الوكالة 

اخلا�ش بال�شكوك( لتقدمي امل�شورة لوكيل الدائنني حيال قرار امل�شدر تبعا لذلك.

اإذا طلبت الأغلبية املطلوبة من جمموعات الدائنني ذوي الأولوية امل�شاركني يف الت�شويت من وكيل الدائنني القيام باإجراء تنفيذي وفقا للبند الفقرة 3 )طلب 
توجيه بالتنفيذ( من اجلزء ب )اأحكام ت�شغيلية( من الفقرة 6 )الإجراء التنفيذي لل�شمان( من اجلزء )ب( )اأحكام ت�شغيلية( يف امللحق 3 )الإجراءات 
التنفيذية( يف امللحق 3 )اإجراءات التنفيذ( من اتفاقية الدائنني، اأو اإجراء تنفيذي لل�شمان وفقًا للبند 6-2 )عندما يكون قد مت ت�شريع جزء من اأو جميع 
الدين امل�شمون( من اتفاقية الدائنني )ح�شبما يكون عليه احلال( ومن خالل هذا الت�شويت، اأو باأي طريقة اأخرى وفقا لتفاقية الدائنني، فاإن اأي اإجراء 
تنفيذي اأو اإجراء تنفيذ �شمان قد مت اتخاذه ونتج عنه القيام باإجراء تنفيذ من جانب وكيل الدائنني ي�شتمل على الإجراءات املن�شو�ش عليها يف الفقرات )اأ( 
اإلى )م( م�شموًل من تعريف "الإجراء التنفيذي" يف اتفاقية الدائنني واإجراء تنفيذ ال�شمان، تقدمي طلب ب�شاأن �شمانات اللتزام ، فحينها تكون ال�شكوك 
وت�شبح تلقائيا م�شتحقة الدفع فورا وبالكامل، دون اأي اإجراء ق�شائي اأو ر�شمي اآخر، مببلغ التوزيع النهائي لها ب�شرط اأن الإجراءات مبوجب الفقرات )هـ(، 
و)ح(، و)ط(، و)ل( من تعريف الإجراء التنفيذي يف اتفاقية الدائنني يجب األ توؤدي بحد ذاتها لأن ت�شبح ال�شكوك م�شتحقة وواجبة الدفع تلقائيًا. واإذا 
كان الإجراء الذي �شيتخذه وكيل الدائنني هو اإجراء وفقا للفقرة )ب( من تعريف "الإجراء التنفيذي" يف اتفاقية الدائنني، فحينها تكون ال�شكوك واجبة 
ال�شداد عند الطلب، وعندئذ ت�شبح واجبة ال�شداد على الفور وبالكامل مببلغ التوزيع النهائي. وبناء على طلب وكيل حملة ال�شكوك. ول ت�شبح ال�شكوك 

م�شتحقة وواجبة ال�شداد بعد اأي واقعة موجبة لالإنهاء اإل وفقا لهذا الن�ش. 
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عند �شداد مبلغ التوزيع النهائي كامال حلملة ال�شكوك اإ�شافة اإلى مبلغ توزيع نهائي اإ�شايف م�شتحق بخ�شو�شه، ل يعود حلملة ال�شكوك اأي م�شلحة يف اأ�شول 
ال�شكوك ولن يكون هناك اأي مبالغ اإ�شافية ت�شتحق الدفع بالن�شبة اإليها ول يعود على املُ�شدر اأي التزامات اأخرى بخ�شو�شها.

لأغرا�ش البند 25-1 )عدم ال�شداد( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، تعترب املبالغ م�شتحقة بخ�شو�ش ال�شكوك )مبا يف ذلك اأي مبالغ حت�شب على اأنها 
م�شتحقة وفقا لل�شروط 6 )مبالغ التوزيع الدوري( وال�شرط 8 )توزيعات راأ�ش املال( وال�شرط 10 )ال�شرائب( وهذا ال�شرط 12 )احلدث املوجب لالإنهاء( 

ب�شرف النظر عما اإذا كانت الأموال املتوفرة لدى امل�شدر غري كافية ل�شداد هذه املبالغ يف الوقت املنا�شب.

لالطالع على �شرح لأحداث التق�شري، يرجى مراجعة ق�شم )ملخ�ش و�شف وثائق التمويل الأ�شا�شي – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة – حوادث الإخالل و 
"ملخ�ش وثائق �شفقة ال�شكوك – اإعالن الوكالة – حوادث التق�شري املتعلقة بال�شكوك"( من هذه الن�شرة.

 تنفيذ الحقوق وممارستها. 13

12   1  

عند ال�شتحقاق الفوري لل�شكوك ووجوب �شدادها وفقا لل�شرط 12 )احلدث املوجب لالإنهاء(، يقوم وكيل حملة ال�شكوك )ب�شرط يف كل حالة ح�شوله على 
تعهد بالتعوي�ش الكامل دون خ�شم اأي �شرائب و/ اأو �شمان بال�شكل املقنع له(، باخلطوات التالية:

)اأ(  يطلب من وكالء �شمان املُ�شدر تنفيذ م�شالح ال�شمان املن�شاأة مبقت�شى وثائق �شمان امل�شدر.

)ب(  يقوم باخلطوات الأخرى التي يعتربها وكيل حملة ال�شكوك �شرورية ل�شرتداد املبالغ امل�شتحقة حلملة ال�شكوك مراعيا يف كل الأحوال ما ينطبق 
من اأحكام وثائق التمويل �شاماًل ال�شرط 13-5 اأدناه.

بالن�شبة ل�شبل التعوي�ش املتاحة للم�شاركني ذوي الأولوية يف التمويل )مبن فيهم املُ�شدر( عند وقوع واقعة موجبة لالإنهاء، فهي مو�شحة يف وثائق التمويل، 
مبا يف ذلك و�شف لإجراءات ت�شويت امل�شاركني الرئي�شيني يف التمويل على ذلك ومتطلبات احل�شول على اأ�شوات اأغلبية جمموعات الدائنني الرئي�شيني يف 

حال حتقق هذه ال�شروط.

12   1 

ل يحق لأي من حملة ال�شكوك القيام باأي اإجراء مما يتعني على اأي من وكيل حملة ال�شكوك اأو وكالء �شمان امل�شدر القيام به مبوجب اأي من وثائق التمويل 
ما مل )اأ( يكن وكيل حملة ال�شكوك اأو وكيل �شمان امل�شدر ذو العالقة )ح�شب مقت�شى احلال( قد لزم عليه ذلك وف�شل يف تنفيذه خالل ثالثني )30( يوما 
من لزوم ذلك وبقي هذا الف�شل م�شتمرا، و )ب( يكن حامل ال�شك املعني )اأو حامل ال�شك هذا مع عدد اآخر من حملة ال�شكوك ممن يرغبون يف اتخاذ 
هذا الإجراء( ميلك ما ل يقل عن 25% من القيمة ال�شمية الإجمالية وقتئٍذ لل�شكوك القائمة. ولن يكون لوكيل حملة ال�شكوك اأو لأي من حملة ال�شكوك 
حتت اأي ظرف من الظروف )مبا يف ذلك وقوع  واقعة موجبة لالإنهاء( )1( اأي حق يف العمل على بيع اأ�شول ال�شكوك اأو الت�شرف بها باأي �شكل اآخر اإل وفقا 
لوثائق التمويل اأو )2( اأي رجوع اآخر على اأ�شول ال�شكوك، با�شتثناء احلق يف ا�شتالم التوزيعات من اأ�شول ال�شكوك وفقا لل�شروط، و�شيكون احلق الوحيد 
لوكيل حملة ال�شكوك ووكالء �شمان امل�شدر وحملة ال�شكوك �شد املُ�شدر هو تنفيذ التزامات كل منهم مبقت�شى وثائق التمويل التي يكون كل واحد منهم 
على التوايل طرفٍا فيها. واأي اإجراء يقوم به حملة ال�شكوك وفقا لهذا ال�شرط 13-2 يجب اأن يراعي يف كل الأحوال اأحكام ال�شرط 13-4 اأدناه ويخ�شع لها. 
ويف حال اأ�شبح من حق اأي من حملة ال�شكوك القيام باأي اإجراء اأو ممار�شة اأي حقوق على النحو ال�شالف الذكر، فحينئذ يجب عليه، بناء على طلب وكيل 
الدائنني، توقيع منوذج اإقرار بال�شيغة املبينة يف املحلق 5 )منوذج الإقرار( لإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك، علما باأنه ل يحق له القيام بهذا الإجراء اأو 

ممار�شة هذه احلقوق اإل بعد التوقيع على هذا الإقرار.

12   2 

 ميار�ش وكيل حملة ال�شكوك حقوق امل�شدر مبوجب وثائق التمويل )�شواء وفقا لل�شرط 13-4 اأدناه اأو غري ذلك( يف اأي وقت ي�شبح من حقه ذلك بطريقة 
تتفق ول تتعار�ش باأي �شكل مع وثائق التمويل و�شوف ميار�ش هذه احلقوق وفقا للقيود املفرو�شة على امل�شدر مع الأخذ يف العتبار اللتزامات وامل�شوؤوليات 

املرتتبة على امل�شدر ويجب األ توؤدي تلك الإجراءات اإلى متديد اأو تو�شيع التزامات امل�شدر مبوجب وثائق التمويل ذات العالقة. 

12   2 

 يوافق حملة ال�شكوك على اأن ميار�شوا احلقوق التي ت�شتحق لهم كاأ�شحاب حق اأ�شيل بحكم تعيني امل�شدر وكيال عنهم فيما يخ�ش اأ�شول ال�شكوك وفقا 
لالأحكام الواردة يف اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك وهذه ال�شروط، من خالل وكيل حملة ال�شكوك، ويوافقون على اأنه برغم ذلك يف حال اأ�شبح حملة 
ال�شكوك اأو اأي واحد منهم، �شواء نتيجة لعدم ت�شرف وكيل حملة ال�شكوك اأو وكالء �شمان امل�شدر اأو غري ذلك، خمول مبمار�شة حقوق امل�شدر مبوجب 
وثائق التمويل، فحينها �شوف ميار�شون هذه احلقوق مبا يتفق مع القيود املفرو�شة على امل�شدر مع الأخذ يف العتبار اللتزامات وامل�شئوليات املرتتبة على 

امل�شدر، ويجب األ توؤدي تلك الإجراءات اإلى متديد اأو تو�شيع التزامات امل�شدر مبوجب وثائق التمويل ذات العالقة.
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12   3 

ت�شبح ال�شكوك م�شتحقة وواجبة ال�شداد فورا بعد وقوع واقعة موجبة لالإنهاء فقط وفقا لل�شرط 12 )احلدث املوجب لالإنهاء(. وطاملا كان من حق وكيل 
اأو المتناع عن القيام باإجراء معني من اأجل اإنفاذ اأحكام اجلزء ب )اأحكام  الدائنني وفقا لأحكام اتفاقية الدائنني اأن يطلب من امل�شدر القيام باإجراء 
ت�شغيلية( من امللحق 3 )الإجراءات التنفيذية( من اتفاقية الدائنني، ف�شوف يقوم امل�شدر بذلك الإجراء اأو ميتنع عن القيام بذلك الإجراء. ويجوز لوكيل 
حملة ال�شكوك اتخاذ اأي اإجراء اآخر �شد امل�شدر للتنفيذ على اأ�شول ال�شكوك اأو ت�شفيتها )مبا يف ذلك، دون ح�شر، الطلب من وكالء �شمان امل�شدر تنفيذ 
الأعباء النا�شئة مبوجب وثائق �شمان امل�شدر وتوجيههم نحو هذا التنفيذ( ب�شرط )1( اأن ل يتعار�ش ذلك مع الأحكام املنطبقة من وثائق التمويل، )2( اأن 
يكون قد كلف بالقيام بذلك )اأ( بقرار غري عادي اأو )ب( خطيا من قبل عدد من حملة ال�شكوك ميلكون ما ل يقل عن 25% من القيمة ال�شمية الإجمالية 
القائمة يف ذلك الوقت لل�شكوك ويف اأي من احلالتني عندئذ فقط، اإذا ح�شل على تعهد بالتعوي�ش و/ اأو �شمان بال�شكل املقنع له �شد جميع اللتزامات التي 

قد ترتتب عليه اأو يتكبدها نتيجة لذلك. 

 اإلشعارات. 14

تعترب الإخطارات املوجهة اإلى حملة ال�شكوك �شحيحة اإذا كانت باللغة العربية : 

)اأ(  بالن�شبة للدعوة لالجتماع، يجب ن�شرها )1( يف اجلريدة الر�شمية، و )2( يف �شحيفة يومية توزع يف الريا�ش )والتي �شتكون �شحيفة الريا�ش اأو اأي 
�شحيفة اأخرى يوافق عليها وكيل حملة ال�شكوك( وذلك قبل 25 يوما على الأقل من املوعد املقرر لالجتماع الأويل اأو مدة اأق�شر من ذلك بحيث ل تقل 
عن 7 اأيام كاملة كما هو م�شموح به وفق النظام املنطبق قبل املوعد املقرر لالجتماع الأويل. اأما فيما يتعلق بالجتماع املوؤجل فال تقل املدة عن خم�شة 
اأيام  قبل اليوم املحدد لالجتماع املوؤجل )ويف كلتا حالتي الجتماع الأويل والجتماع املوؤجل فاإن املدة ل ت�شمل اليوم الذي يعطى فيه الإ�شعار واليوم الذي 

يعقد فيه الجتماع(.

)ب(  اأر�شلت اإليهم بالربيد امل�شجل املدفوع الر�شوم م�شبقا )اأو باأي طريقة م�شابهة( على عناوينهم امل�شجلة كما هو مذكور يف ال�شجل. 

)ج(  يف كل حالة بالطريقة الإ�شافية وبالو�شائل الإ�شافية )الإلكرتونية اأو غريها( ح�شبما يتم اعتماده وطلبه من وكيل حملة ال�شكوك، وم�شموح به مبوجب 
القوانني املنطبقة.

ي�شمن املُ�شدر اأي�شا اأن الإ�شعارات توجه وتن�شر بطريقة تتفق مع الأنظمة واللوائح املعمول بها لدى اأي �شلطة اإدراج اأو بور�شة/ �شوق اأ�شهم و/ اأو نظام ت�شعري 
)اإن وجد( مت قبول ال�شكوك لالإدراج والتداول و/اأو الت�شعري به. ويعترب كل اإ�شعار قد مت ت�شليمه يف اليوم الثالث من تاريخ اإر�شاله بالربيد اأو من تاريخ ن�شره 

)ح�شب املنطبق(، اأو اإذا مت الن�شر اأكرث من مرة يف تواريخ خمتلفة، يف تاريخ الن�شر الأول.

 اجتماعات حملة الصكوك، التعديل، التنازل، التفويض والتحديد. 15

ي�شتمل اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك على اأحكام انعقاد اجتماعات حملة ال�شكوك للنظر يف اأي اأمور توؤثر على م�شاحلهم مبا يف ذلك التعديل اأو الإلغاء 
اأخرى من وثائق التمويل. ويكون  اأي وثيقة  اأو  اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك  اأو قرار غري عادي )ح�شبما ينطبق( لهذه ال�شروط واأحكام  بقرار عادي 
الن�شاب الالزم لإ�شدار قرار غري عادي يف اأي اجتماع ب�شخ�ش موؤهل واحد اأو اأكرث ميلكون اأو ميثلون اأكرث من الغلبية من القيمة ال�شمية القائمة لل�شكوك، 
اأو يف اأي اجتماع موؤجل ب�شخ�ش موؤهل واحد اأو اأكرث اأيا كانت القيمة ال�شمية القائمة لل�شكوك التي ميلكها/ ميلكونها اأو ميثلها/ ميثلونها با�شتثناء اأنه يف 
اأو اأي من وثائق التمويل اأو تغيريها اأو التنازل عنها )مبا  الجتماعات التي يت�شمن جدول اأعمالها تعديل بع�ش اأحكام اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك 
يف ذلك تعديل تاريخ الإنهاء املقرر اأو اأي تاريخ اآخر لل�شداد بخ�شو�ش ال�شكوك، اأو تخفي�ش اأي مبلغ م�شتحق بخ�شو�ش ال�شكوك اأو اإلغائه اأو تغيري عملة 
�شداد ال�شكوك، اأو اأي م�شاألة اأخرى حمددة يف الفقرة 10 من امللحق 3 )حكام اجتماعات حملة ال�شكوك( من اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك كم�شاألة 
حمتفظة(، �شيكون الن�شاب ب�شخ�ش واحد موؤهل اأو اأكرث ميثلون اأو ميلكون ما ل يقل عن )75%( من القيمة ال�شمية القائمة لل�شكوك، اأو يف اأي اجتماع 

موؤجل ب�شخ�ش موؤهل واحد اأو اأكرث ميلكون اأو ميثلون ما ل يقل عن )25%( من القيمة ال�شمية القائمة لل�شكوك. 

وي�شتلزم �شدور قرار غري عادي موافقة )اأ( اأغلبية ل تقل عن ثالثة اأرباع الأ�شخا�ش املوؤهلني امل�شوتني باإ�شارة اليد، واإذا تطلب الأمر الت�شويت بالت�شجيل 
ح�شب الأ�شول، يلزم ت�شويت اأغلبية ل تقل عن ثالثة اأرباع الأ�شوات امل�شاركة يف هذا الت�شويت اأو )ب( قرارا مكتوبا وموقعا من قبل عدد من حملة ال�شكوك 
موافقات  املوافقة من خالل  اأعطيت  اأو )ج(  الأ�شول،  القرار ح�شب  لل�شكوك، ويف حال �شدر  القائمة  ال�شمية  القيمة  اأرباع  ثالثة  يقل عن  ل  ما  ميثلون 
القائمة  القيمة ال�شمية  اأرباع  باأغلبية ل تقل عن ثالثة  ال�شكوك  نيابة عن حملة  اأو  بوا�شطة  امل�ّشجل )من وقت لآخر(  واإجراءات  اإلكرتونية وفقًا لقواعد 
لل�شكوك، و�شتكون ملزمة لكافة حملة ال�شكوك �شواء ح�شروا الجتماع اأم مل يح�شروا، و�شواء �شوتوا اأم مل ي�شوتوا، �شريطة اأن يكون اتخاذ قرار غري عادي 

خا�شعًا ملتطلبات النظام املنطبق.

ومن اأجل العتماد، تتطلب قرارات اجلمعية العادية )اأ( اأغلبية ت�شكل ما ل يقل عن الأغلبية املطلقة )اأو اأي حد قد يتطلبه النظام املنطبق( من الأ�شخا�ش 
املوؤهلني امل�شوتني باإ�شارة اليد، واإذا تطلب الأمر الت�شويت بالت�شجيل ح�شب الأ�شول، يلزم ت�شويت اأغلبية الأ�شوات امل�شاركة يف هذا الت�شويت.)اأو اأي حدود 
ح�شب املطلوب يف القانون املنطبق( )ب( اإلى احلد الذي ي�شمح به النظام، قرارا مكتوبا وموقعا من قبل وبالنيابة عن عدد من حملة ال�شكوك  ميثلون 
الأعلبية )اأو اأي ن�شبة اأخرى ح�شب النظام املنطبق( من القيمة ال�شمية القائمة لل�شكوك، اأو )ج( موافقة اأعطيت من خالل موافقات اإلكرتونية وفقًا لقواعد 
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واإجراءات امل�ّشجل )من وقت لآخر( بوا�شطة اأو نيابة عن حملة ال�شكوك باأغلبية ل تقل عن الأغلبية املطلقة )اأو اأي حد قد يتطلبه النظام املنطبق( من 
القيمة الإ�شمية القائمة لل�شكوك ، ويف حال �شدر القرار ح�شب الأ�شول، �شيكون ملزما لكل حملة ال�شكوك �شواء ح�شروا الجتماع و�شوتوا فيه اأم ل، �شريطة 

اأن يكون اتخاذ قرار غري عادي خا�شعًا ملتطلبات النظام املنطبق.

فور تلقي اإ�شعار من وكيل الدائنني مبوجب )اأ( الفقرة التي عنوانها )اإحالة قرارات الدائنني( من اتفاقية الدائنني، اأو )ب( الفقرة 1 )اإ�شعار بدء تعوي�شات 
جرب ال�شرر( اأو الفقرة 3 )طلب توجيه بالتنفيذ( من الق�شم )ب( )اأحكام ت�شغيلية( يف امللحق 3 )الإجراءات التنفيذية( من اتفاقية الدائنني، باأن املطلوب 
اتخاذ "قرار" اأو قرار �شريح )على النحو املعرف فيه( ف�شيقوم امل�شدر فورًا )ويف كافة الأحول خالل يومي عمل( من ا�شتالم ذلك الإ�شعار، باإ�شعار وكيل 

حملة ال�شكوك بذلك، و)2( عقد اجتماع حلملة ال�شكوك لدرا�شة ذلك القرار. 

ويف هذا اخل�شو�ش )احلالة املذكورة اأعاله(، تنطبق الن�شو�ش التالية، وبقدر تعار�شها  مع اأي من الن�شو�ش ال�شابقة يف هذا ال�شرط 15 بالن�شبة اإلى عقد 
اجتماع حملة ال�شكوك اأو ت�شيري اأعمال الجتماع ف�شوف يوؤخذ بالن�شو�ش التالية. وي�شرتط اإعطاء اإ�شعار م�شبق بهذا الجتماع قبل ما ل يقل عن خم�شة 
)5( اأيام على اأن ل يزيد ذلك عن �شبعة )7( )با�شتثناء اليوم الذي يعطى فيه الإ�شعار واليوم الذي يزمع عقد الجتماع فيه(، على اأن يكون هذا الإ�شعار 
وفقا لالأحكام ذات ال�شلة من اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك. ينبغي تثبيت وقت الإجتماع يف الوقت املحدد حتى يت�شنى للم�شدر )الذي يت�شرف نيابة 
عن وكيل حملة ال�شكوك( الرد بالإيجاب لوكيل الدائنني يف غ�شون الفرتة الزمينة املنا�شبة املطلوبة مبوجب اتفاقية الدائنني. ولأي قرار يتخذ مبقت�شى 
البند 7 )اإجالة قرارات الدائنني( من اتفاقية الدائنني، والفقرة 1 )اإ�شعار البدء يف اإجراءات جرب ال�شرر( من اجلزء )ب( )اأحكام ت�شغيلية( من امللحق 3 
)الإجراءات التنفيذية( من اتفاقية الدائنني. يتم مترير القرار يف اأي اجتماع من هذا القبيل يعقده حملة ال�شكوك ب�شفة ر�شمية ون�شاب قانوين وي�شدر 
القرار ب�شفة قرار ا�شتثنائي، اأو يحرر خطيا من قبل حملة ال�شكوك الذين ميكلون ما ل يقل عن 25% من القيمة ال�شمية الإجمالية املتبقية من لل�شكوك. 

فور اختتام الجتماع، يقدم امل�شدر )مت�شرفًا بوا�شطة وكيل حملة ال�شكوك( �شهادة اإلى وكيل الدائنني حتدد له التوجيهات املطلوبة وفقا لالإ�شعار ال�شادر 
وفقًا للبند 7 )اإجالة قرارات الدائنني( من اتفاقية الدائنني، والفقرة 1 )اإ�شعار البدء يف اإجراءات جرب ال�شرر( من اجلزء )ب( )اأحكام ت�شغيلية( من 
الإجمالية  ال�شمية  القيمة  لكامل  ملزمة  وتكون  ال�شهادة  عليه احلال(، ومتثل هذه  تكون  الدائنني )ح�شبما  اتفاقية  التنفيذية( من  )الإجراءات   3 امللحق 

لل�شكوك القائمة اآنذاك، ب�شرط اأن اأي اجتماع يجب اأن يعقد وفقًا للنظام املنطبق.

يف اأي اجتماع يعقد على هذا النحو، ي�شدر القرار املطلوب والتعليمات املرتبطة به اإلى وكيل حملة ال�شكوك و/ اأو امل�شدر بقرار عادي اأو غري عادي واحد 
اأو اأكرث )ح�شبما ينطبق(، وتنطبق �شروط الن�شاب القانوين والت�شويت ذات ال�شلة على اأي اجتماع يعقد للبت يف قرار عادي اأو غري عادي واحد اأو اأكرث 
)ح�شبما ينطبق(، كما هو مبني يف امللحق 3 )اأحكام اجتماعات حملة ال�شكوك( من اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك، مبا يف ذلك تلك الأحكام التي تنطبق 

على اأي اجتماع من هذا القبيل مبا يف ذلك على اأي قرار من هذا القبيل ب�شفته ي�شكل م�شاألة حمتفظة. 

اإذا كان من ال�شروري تاأجيل اأي اجتماع من هذا القبيل ب�شبب عدم اكتمال الن�شاب القانوين الالزم، فاإن اأي تاأجيل �شيكون ملدة ل تقل عن خم�شة اأيام كاملة، 
وملدة ل تزيد عن 30 يومًا كاملة )وتكون الفرتة الزمنية لالنعقاد ح�شب اختيار امل�شدر(.

وقد وافق امل�شدر على اأنه لن ي�شارك يف اأي ت�شويت للم�شاركني الأ�شا�شيني يف التمويل والأطراف امل�شمونة اأو اأي اأغلبية حمددة للت�شويت )كل منها على 
النحو املعرف يف اتفاقية الدائنني( اأو غري ذلك يعطي اأي تعليمات اأو موافقة اأو يرد على اأي طلب تعليمات اأو موافقة اأو اإعفاء من جانب �شدارة اأو �شامني 
الكتمال اأو وكيل الدائنني اأو وكيل ال�شمان الداخلي اأو حار�ش ووكيل ال�شمان اخلارجي اأو اأي طرف اآخر وفقا لتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة اأو اأي وثيقة 
اأخرى من وثائق التمويل، اإل مبوافقة �شريحة وبتوجيه من وكيل حملة ال�شكوك ووكيل الدائنني اأو ح�شبما ت�شمح به بخالف ذلك اتفاقية التعهد بف�شل – 

اإقفال ال�شكوك. 

بناء على توجيهات �شدرت عن اجتماع حلملة ال�شكوك مكتمل الن�شاب وانعقد ح�شب الأ�شول واإذا ت�شرف حملة ال�شكوك مبوجب قرار غري عادي، اأو بناء 
على طلب خطي من عدد من حملة ال�شكوك ميلكون ما ل يقل عن 25 يف املائة من القيمة ال�شمية الإجمالية وقتئٍذ لل�شكوك القائمة يف ذلك الوقت، يت�شل 
وكيل حملة ال�شكوك اأو يطلب من امل�شدر اأو وكالء �شمان امل�شدر الت�شال بوكيل الدائنني فيما يتعلق باأي اأمر اأو ت�شرف يتعلق بت�شهيالت ال�شكوك ويكون 
خمول بالقيام به وفقا لتفاقية الدائنني �شاملة )دون ح�شر( الطلب منها احل�شول على الدائنني ذوي الأولوية ذوي العالقة وفقًا لأحكام اتفاقية الدائنني.

لوكيل حملة ال�شكوك اأن يوافق، دون احلاجة ملوافقة حملة ال�شكوك اأو م�شادقتهم، على اأي تعديل اأو اإعفاء/ تنازل اأو اإقرار لأية خمالفة اأو خمالفة مقرتحة 
لأي من هذه ال�شروط اأو لأحكام اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك اأو اأي وثيقة اأخرى من وثائق التمويل، اأو يقرر، دون احلاجة لتلك املوافقة اأو امل�شادقة، 
عدم التعامل مع اأي واقعة موجبة لالإنهاء اأو حدث حمتمل موجب لالإنهاء )كما هو معرف يف اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك( ين�شاأ عن ت�شهيل ال�شكوك 
اأو يتعلق به فقط على اأنه كذلك، اإذا كان يف راأي وكيل حملة ال�شكوك )اأ( اأن هذا التعديل ذا طبيعة �شكلية اأو �شغري اأو فني، اأو )ب( اأن هذا التعديل  يهدف 
اإلى تعديل خطاأ ظاهر، اأو )ج( اأن هذا التعديل اأو التنازل/ اأو التفوي�ش اأو التحديد ل يوؤثر ب�شورة ملمو�شة على م�شالح حملة ال�شكوك القائمة، على اأن 

تراعى يف كل الأحوال اأحكام وثائق التمويل. 

بالن�شبة ملمار�شته لأي من �شلطاته و�شالحياته وحرية الت�شرف املمنوحة له )مبا يف ذلك، دون ح�شر، اأي تعديل اأو تنازل اأو تفوي�ش، اأو حتديد(، يتعني 
على وكيل حملة ال�شكوك اأن يراعي امل�شالح العامة حلملة ال�شكوك ككل )واأن ل ينظر اإلى اأي م�شلحة تن�شاأ عن ظروف تخ�ش اأفرادا من حملة ال�شكوك 
)اأيا كان عددهم((، وبوجه خا�ش، ولكن لي�ش على �شبيل احل�شر، ل يجوز اأن ي�شع يف اعتباره نتائج اأي ممار�شة ل�شالح اأفراد من حملة ال�شكوك )اأيا كان 
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عددهم( تن�شاأ عن كونهم لأي غر�ش من الأغرا�ش مقيمني اأو ي�شكنون يف اإقليم معني اأو يف كيان �شيا�شي فرعي تابع له، اأو يخ�شعون للولية الق�شائية لذلك 
الإقليم اأو الكيان ال�شيا�شي التابع له اأو يرتبطون به، ول يحق لوكيل حملة ال�شكوك ول لأي من حملة ال�شكوك اأن يطلبوا من وكيل حملة ال�شكوك، اأو، مع 
عدم الإخالل بال�شرط 10 )ال�شرائب(، املُ�شدر اأو �شدارة اأو اأي �شخ�ش اآخر، باأي التزام بالتعوي�ش اأو مبلغ مايل بخ�شو�ش اأي نتيجة �شريبية لأية ممار�شة 

من هذا القبيل على حملة ال�شكوك الأفراد اإل بقدر ما هو من�شو�ش عليه يف ال�شرط 10 )ال�شرائب(. 

يكون اأي تعديل اأو اإلغاء اأو تنازل اأو تخويل اأو قرار مما ذكر اأعاله ملزما جلميع حملة ال�شكوك و�شيتم يف اأقرب فر�شة ممكنة بعد ذلك اإبالغ حملة ال�شكوك 
من قبل املُ�شدر وفقا لل�شرط  14 )الإ�شعارات( .

 االلتزام بالتعويض ومسؤولية وكيل حملة الصكوك. 16

يحتوي اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك على اأحكام تتعلق بالتزام بتعوي�ش وكيل حملة ال�شكوك يف اأحوال معينة واإعفائه من امل�شوؤولية، مبا يف ذلك اأحكام 
اإعفائه من القيام باأي اإجراء اإل بح�شوله على تعهد بالتعوي�ش و/ اأو �شمان مقنع له. 

اأو �شدارة مبوجب  اأو قابلية تنفيذ التزامات امل�شدر  اأو كفاية  اأو اإفادة ول يتحمل اأي م�شوؤولية بخ�شو�ش �شالحية  ل يعطي وكيل حملة ال�شكوك اأي بيان 
وثائق التمويل اأو �شامني الكتمال مبوجب �شمانات الكتمال ول يتحمل يف اأي حال من الأحوال اأي م�شوؤولية اأمام حملة ال�شكوك ول يلزم باملحا�شبة عن 
اأي مدفوعات كان يجب �شدادها من قبل اأي من امل�شدر اأو �شدارة اأو �شامني الكتمال ومل ت�شدد، ول يتحمل حتت اأي ظرف اأي م�شوؤولية تن�شاأ عن اأ�شول 

ال�شكوك خالف ما ورد ذكره يف هذه ال�شروط اأو يف اإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك. 

ُيعفى وكيل حملة ال�شكوك من )اأ( اأي م�شوؤولية جتاه اأي خ�شارة اأو �شرقة لأ�شول ال�شكوك اأو اأي مبالغ نقدية، )ب( اأي التزام بالتامني على اأ�شول ال�شكوك 
اأو اأي مبالغ نقدية و )ج( اأي مطالبة ناجتة عن احتفاظ امل�شدر باأ�شول ال�شكوك اأو اأي اأ�شول نقدية اأو اأنها حمفوظة نيابة عنه على �شبيل الوديعة اأو يف 
ح�شاب لدى نظام مقا�شة اأو مركز اإيداع اأو م�شجلة با�شم املُ�شدر اأو اأي ممثلني له، اإل اإذا ن�شاأت تلك اخل�شارة اأو ال�شرقة عن تق�شري متعمد من جانب وكيل 

حملة ال�شكوك، ح�شب مقت�شى احلال. 

القانون الحاكم والسلطة القضائية المختصة. 17

تخ�شع ال�شكوك واإعالن الوكالة اخلا�شة بال�شكوك للقوانني ال�شعودية وتف�شر وفقا لها. 

اأي  اإجراء ق�شائي، وت�شوية  اأو  اأو ق�شية  اأي دعوى  تعترب جلنة الف�شل يف منازعات الأوراق املالية وجلنة ال�شتئناف �شاحبة الخت�شا�ش للنظر والبت يف 
خالفات تن�شاأ عن هذه ال�شروط اأو تتعلق بها، ولهذه الأغرا�ش، فاإن امل�شدر يقر اإقرارا ل رجعة فيه بخ�شوعه لخت�شا�ش جلنة الف�شل يف منازعات الأوراق 
املالية وجلنة ال�شتئناف. ول يجوز رفع اأي دعوى اأو ق�شية اأو اأي اإجراء ق�شائي نتيجة لهذه ال�شروط اأو يتعلق بها خارج اململكة ولي�ش لأية حمكمة اأو �شلطة 

ق�شائية خارج اململكة اأي اخت�شا�ش للنظر يف اأي دعوى مما ذكر.
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استخدام المتحصالت

�شيقوم امل�شدر با�شتخدام متح�شالت اإ�شدار ال�شكوك بتقدميها كم�شاهمته يف امل�شاركة بعد خ�شم تكاليف وم�شاريف معينة متفق عليها تتعلق بال�شفقة 
)�شاملة- دون ح�شر- اأتعاب ور�شوم امل�شت�شارين القانونيني )ملديري الكتتاب وم�شتقبلي العرو�ش ل�شدارة واجلهات الراعية(، وحما�شبي التقارير، ور�شوم 
الت�شويق والطباعة والتوزيع، وعمولة الإدارة والبيع امل�شرتكة امل�شتحقة ملديري الكتتاب وم�شتقبلي العرو�ش( والتي تقدر بتاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه مببلغ 
135،9مليون ريال �شعودي وذلك من اأجل ا�شتخدامها وفقًا خلطة عمل امل�شاركة. و�شتمثل خطة العمل كما مت و�شفها بتف�شيل اأكرث يف ق�شم "ملخ�ش وثائق 
و�شفقة ال�شكوك- اتفاقية امل�شاركة اخلا�شة بال�شكوك" من هذه الن�شرة يف التمويل وال�شراء )وفقًا لواحد اأو اأكرث من عقود البناء مع مقاولني من طرف 
ثالث( من اأجل اإن�شاء وت�شليم )1( م�شانع اإيرث جاليكول البيوتيل والأمينات )اأمينات الإثيلني واأمينات الإيثانول(. )2( م�شنع حتويل حم�ش الهيدروليك اإلى 
 ،)DNT( م�شانع ثنائي النيرتوتولوين منزوع النيرتوجني )الكلور )ولكن ل يرتبط مب�شنع الكلورالقلوي وامللح واأ�شول اخلدمات امل�شرتكة املت�شلة بها. )3
حم�ش الكربيتيك املركز، حم�ش النرينيك، اأحادي النيرتوبنزين )MNB(، الإنيليني، والفورملني، اإ�شافة اإلى خمترب مركزي مع نظام نقل العينات، و )4( 
الغاليات التي تورد البخار اإلى الأ�شول املدرجة يف البنود )1( اإلى )3( م�شمول، وكذلك اإلى الأ�شول التي هي جزء من امل�شروع. اإ�شافة لذلك، تتطلب خطة 

العمل التمويل لتاأجري م�شالح امل�شدر التنا�شبية وحقه فيها اإلى �شدارة )كم�شتاأجر( على اأ�شا�ش التاأجري املنتهي بالتمليك.

72



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

معلومات مالية مختارة 

املالية  القوائم  2012م، من  �شبتمرب   30 ولغاية  التاأ�شي�ش(  )تاريخ  2011م  اأكتوبر   30 الفرتة من  كما يف  املالية  للمعلومات  التايل  امللخ�ش  ا�شتخال�ش  مت 
املراجعة ل�شدارة، ويجب اأن يقراأ جنبًا اإلى جنب معها )مبا يف ذلك الي�شاحات املرفقة بها( للفرتة من 30 اأكتوبر 2011م لغاية 30 �شبتمرب 2012م، والتي 

مت ت�شمينها يف امللحق  )2( من ن�شرة الإ�شدار هذه.

ويو�شح اجلدول التايل قائمة عمليات �شدارة املوؤقتة للفرتة املنتهية بتاريخ 30 �شبتمرب 2012م.

قائمة العمليات المؤقتة

الفرتة من 30 )جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية(
اأكتوبر 2011م 

لغاية 30 �سبتمرب 
2012م

-الدخل

امل�سروفات الت�سغيلية

)271.751(امل�شروفات العمومية والإدارية

)2.089(م�ساريف اأخرى 

)273.840(اخل�سارة من العمليات

)4.838(تكاليف متويلية

)278.678(�سايف اخل�سارة عن الفرتة

يو�شح اجلدول التايل قائمة املركز املايل ل�شدارة كما يف 30 �شبتمرب 2012م:

قائمة المركز المالي األولية

كما يف 30 �سبتمرب )جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية(
2012م

املوجودات

موجودات متداولة

1.583.790النقد وما يف حكمه

131.438دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

1.715.228

موجودات غري متداولة 

1.334.393موجودات غري ملمو�شة

3.878.111ممتلكات وم�شنع ومعدات )موجودات حتت الإن�شاء(

5.212.504

6.927.732جمموع املوجودات 

املطلوبات

مطلوبات متداولة 

2.437.725قرو�ش

1.685.887قرو�ش من ال�شركاء 

487.973ذمم دائنة

1.132.436م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

1.457.389ذمم دائنة ومطلوبات م�شتحقة – اأطراف ذات عالقة
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كما يف 30 �سبتمرب )جميع املبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية(
2012م

7.201.410

7.201.410جمموع املطلوبات 

حقوق ال�سركاء

5.000راأ�ض املال 

-احتياطي نظامي

)278.678(خ�شارة مرتاكمة

)273.678(جمموع حقوق ال�سركاء

6.927.732اإجمايل املطلوبات وحقوق ال�سركاء 
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نظرة عامة على الصناعة 

كيميكال ماركت )CMAI(، هي �شركة ا�شت�شارية عاملية ل�شناعة املواد الكيماوية، ومت تكليفها من قبل �شدارة للعمل ب�شفة م�شت�شار ال�شوق وتقدمي تقييم 
اإرفاق ملخ�ش عام للتقرير بن�شرة الإ�شدار هذه كملحق )6(، بينما يتوفر التقرير الكامل للمعاينة وفقًا  م�شتقل ل�شوق املواد الكيماوية وامل�شروع. وقد مت 
"معلومات عامة". وقد مت ا�شتخال�ش حمتويات هذا الق�شم من املعلومات الواردة يف تقرير كيميكال ماركت  للق�شم الوارد يف ن�شرة الإ�شدار هذه بعنوان 
CMAI ومن م�شادر اأخرى خا�شة باأطراف ثالثة. مل يتم التحقق من املعلومات ب�شكل م�شتقل من قبل امل�شدر، اأو �شدارة، اأو اجلهات الراعية، اأو اأي من 

ال�شركات التابعة ل�شدارة اأو م�شت�شاريها. وحيث اإن امل�شدر �شركة ذات غر�ش خا�ش مت تاأ�شي�شها لإ�شدار ال�شكوك، فاإن هذه النظرة العامة تقدم معلومات 
عن توجهات ال�شوق ومعلومات حول ال�شناعة تخت�ش باأعمال �شدارة )وامل�شدر، ب�شفته �شركة تابعة مملوكة بالكامل ب�شكل غري مبا�شر من قبل �شدارة(.

اآلفاق االقتصادية في المملكة:

اململكة هي اأكرب منتج للنفط يف العامل ومتتلك 22% من احتياطي النفط العاملي ونحو ثلثي الطاقة الإنتاجية الحتياطية يف العامل.

وت�شري معدلت النمو التاريخية للقطاع اخلا�ش وزيادة م�شاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل اإلى اأن احلكومة جنحت يف خطتها لتنويع القت�شاد واحلد من 
اعتمادها على قطاع النفط. وبلغة الأرقام، انخف�شت م�شاهمة القطاع النفطي يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي من 66% يف ال�شبعينات اإلى حوايل %40 
يف اأوائل الت�شعينات ثم اإلى 26.4% يف عام 2011م. كما زادت م�شاهمة القطاع اخلا�ش غري النفطي يف اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي من حوايل 13% يف 
ال�شبعينات اإلى 39% تقريبا يف الت�شعينات ثم اإلى 72.5% يف عام 2011م. وحاليا، يكت�شب القت�شاد زخما ويزداد ن�شاطا بف�شل ال�شتثمار يف م�شاريع البنية 

التحتية اجلديدة واملدن القت�شادية و�شناعات النفط والغاز والبرتوكيماويات وال�شناعات الأخرى ذات ال�شلة.

وقد اأكدت �شتاندرد اآند بورز للت�شنيف الئتماين الت�شنيف ال�شيادي للمملكة وهو "-AA" مع اآفاق م�شتقبلية "م�شتقرة".

الت�شخم يف م�شتويات منخف�شة  الإبقاء على معدلت  القطاعات مع  اقت�شادى متوازن يف جميع  اإلى حتقيق منو  اململكة  القت�شادية يف  ال�شيا�شة  وتهدف 
وحتقيق اأف�شل توزيع للموارد بالن�شبة جلميع القطاعات.

يف عام 2011م، وا�شل اقت�شاد اململكة منوه مدعوما بارتفاع اأ�شعار النفط اإلى جانب اإجراءات الدعم التي اتخذتها احلكومة والتي اأثرت اإيجابا على اأداء 
جميع القطاعات القت�شادية يف اململكة.

ارتفع الناجت املحلي الإجمايل باأ�شعار ال�شوق احلالية يف عام 2011م بن�شبة 28% لي�شل اإلى 2.163 مليار ريال. ومن حيث القيمة احلقيقية، ارتفع الناجت 
املحلي الإجمايل بن�شبة 6.8% مقابل معدل منو بن�شبة 4.1% يف عام 2010م. وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو قطاع النفط بن�شبة 4.3% ومنو القطاع غري 
النفطي بن�شبة 7.8%. كما و�شل اإجمايل الإيرادات يف عام 2011م اإلى 1.110 مليارات ريال بينما زاد جمموع النفقات اإلى 804 مليارات ريال. ونتيجة 
لذلك، حققت امليزانية احلكومية لعام 2011م فائ�شا قدره 306 مليارات ريال، اأو 14.1% من الناجت املحلي الإجمايل. ويف موازاة هذا الإجناز على �شعيد 

امليزانية، انخف�ش الدين احلكومي لي�شل اإلى 6.3% من الناجت املحلي الإجمايل، مقابل 10.2% يف عام 2010م.

أحجام وأسعار النفط الخام والبترول:

وفقا لكيميكال ماركت )CMAI(، ميكن اأن تتفاعل اأ�شعار النفط على املدى الق�شري بقوة مع اأحداث اإقليمية وعاملية مثل ال�شطرابات ال�شيا�شية وتذبذب 
م�شتويات الإمداد. وعلى املدى الطويل، رمبا يكون النمو القت�شادي العاملي العامل الأكرث اأهمية من حيث التاأثري على اأ�شعار النفط.

يوا�شل القت�شاد العاملي التعايف من الأزمة القت�شادية التي بداأت عام 2008م. وبالنظر اإلى ال�شرعة املتوقعة لالنتعا�ش القت�شادي وفائ�ش اإنتاج النفط 
اخلام وقدرة التكرير يف النظام العاملي، فاإن كيميكال ماركت تتوقع اأن تظل اأ�شعار النفط �شمن نطاقها احلايل لعدة �شنوات قادمة.

الالزم  التطوير  لدعم  للدولر(  الثابتة  )بالقيمة  للربميل  دولرًا   75 نطاق  يف  للنفط  اأ�شعارا  تتطلب  جديدة  احتياطيات  واإنتاج  وتطوير  اإيجاد  تكلفة  اإن 
لالحتياطيات اجلديدة. ومعظم الحتياطيات اجلديدة خارج منطقة الأوبك توجد يف بيئات �شعبة كاملياه العميقة اأو يف مناطق القطب ال�شمايل، اأو �شتكون 
مرتفعة تكاليف الت�شغيل كاخلامات ال�شطناعية من الرمال النفطية. ومع اأن التح�شينات التكنولوجية كانت كافية للحد من ارتفاع التكاليف بدرجة كبرية، 
اإل اأن الطلب القوي على النفط والطاقة والبنية التحتية ب�شكل عام اأوجد بيئة اأ�شعار اأعلى بالن�شبة للخدمات الهند�شية والبناء وال�شلع الأ�شا�شية كالنفط 

والفولذ. وهذا ما ت�شبب يف ازدياد التكاليف بوترية عالية بالن�شبة لأعمال التنقيب عن النفط اخلام والإنتاج.

وت�شري توقعات كيميكال ماركت اإلى اأن الأ�شعار ما تزال عند م�شتويات اأكرث توافقا مع اجتاه التكلفة على املدى الطويل حيث ت�شتقر اأ�شعار خام برنت املحدد 
تاريخ ال�شحن يف حدود 100 دولر للربميل )بالدولر الثابت(.
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امل�شدر: كيميكال ماركت

ميزان العرض والطلب العالمي بالنسبة للبترول:

الطلب:

بلغ معدل منو الطلب ذروته عند 3.8% يف عام 2004م. وقد اأثرت الأ�شعار املرتفعة التي �شادت الأ�شواق العاملية منذ عام 2004م على اأمناط م�شار الطلب على 
النفط، حيث انخف�ش ا�شتهالك املنتجات املكررة يف العديد من البلدان يف الفرتة ما بني 2005-2007م بينما ظل ثابتا يف عدد من البلدان الأخرى. ونتيجة 

للركود القت�شادي، تراجع الطلب يف عام 2008م مبقدار 1.0 مليون برميل/يوم ومبقدار 0.5 مليون برميل اإ�شافية  يوميًا يف عام 2009م.

وقد عاد الطلب اإلى النتعا�ش لينمو مبقدار 2.5 مليون برميل/يوم يف عام 2010م وهو ما يرجع يف الغالب اإلى ارتفاع الطلب يف دول خارج منظمة التعاون 
القت�شادي والتنمية )OECD( من جهة، ونتيجة للنمو املعتدل واملفاجئ يف الطلب يف اأمريكا ال�شمالية من جهة اأخرى. وكان الطلب يف عام 2010م اأعلى 

مبقدار مليون برميل/يوم مما كان عليه يف عام 2007م، وهذا ما بدد متاما اآثار الركود القت�شادي.

تراجع الطلب يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا معا مبقدار 0.6 مليون برميل/يوم يف عام 2011م، مما اأدى اإلى منو الطلب العاملي مبا يزيد قليال عن 0.6 مليون 
برميل/يوم. ويف هذا العام، يتوقع اأن يبقى اإجمايل الطلب من منظمة التعاون القت�شادي والتنمية )OECD( م�شتقرا واأن ي�شل منو الطلب العاملي اإلى 1.1 
مليون برميل/يوم واأن يرتفع اإلى 1.5 مليون برميل/ يوم قبل اأن يرتاجع يف الأجل الطويل. ومن ناحية اأخرى، يتحرك ال�شتهالك تبعا لرتفاع الأ�شعار، وهو 
ما يتوقع اأن ي�شتمر على مدى فرتة التوقعات يف الأجل املتو�شط / الطويل. كذلك من املتوقع زيادة كفاءة ا�شتخدام النفط يف فرتة التوقعات ا�شتجابة لالأ�شعار 
من جهة وتفاعال مع الإجراءات التنظيمية، كمعايري كفاءة املركبات، من جهة اأخرى. وحتى مع هذه الزيادة يف متطلبات الكفاءة، فاإن توقعات الطلب من 

وجهة نظر كيميكال ماركت تبقى قوية ن�شبيًا.

ومن املتوقع اأن تكون البلدان غري الأع�شاء يف منظمة التعاون القت�شادي والتنمية وعلى راأ�شها ال�شني والهند والربازيل وال�شرق الأو�شط م�شادر رئي�شية 
لنمو الطلب على النفط. وقد بلغ متو�شط الطلب يف الدول غري الأع�شاء يف منظمة التعاون القت�شادي والتنمية 1.2 مليون برميل/يوم على مدى ال�شنوات 
الع�شر املا�شية ومليوين برميل/يوم يف عام 2010م. وعلى عك�ش ذلك، �شيبقى الطلب لدى بلدان منظمة التعاون القت�شادي والتنمية م�شتقرا و�شوف مييل 

اإلى النخفا�ش على مدى العقود املقبلة.
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توازن العرض / الطلب:

يف ظل توقعات الطلب على النفط، ميكن ا�شتنتاج توازن النفط العاملي من خالل حتليل وفرة النفط اخلام وغريه من الإمدادات وحتقيق التوازن بني م�شتويات 
العر�ش واحتياجات اأوبك )OPEC( من النفط اخلام. وب�شكل عام، فاإن املوردين من غري اأع�شاء اأوبك ينتجون بقدراتهم الق�شوى تقريبا. ويحدد الإنتاج 
من خمتلف دول اأوبك )OPEC( من خالل التوزيع التنا�شبي للزيادة الالزمة يف الإنتاج والتوقعات على املدى الطويل للقدرة الإنتاجية لكل بلد. ومع تباطوؤ 
منو الإنتاج خارج اأوبك، فاإن هناك حاجة لزيادة اإنتاج اأوبك. اأما الطاقة الإنتاجية الحتياطية فهي حاليا معقولة. ومن املتوقع اأن تبقى الطاقة النتاجية 
الفائ�شة قريبة من م�شتوياتها احلالية على مدى ال�شنوات القادمة، ولكن جتدر الإ�شارة اإلى اأن هذا التوازن يت�شمن زيادات كبرية اإلى حد ما يف منو الطلب 

وكذلك يف زيادة التوريد من خارج دول اأوبك، واإن كان هناك درجة من عدم اليقني يف كال اجلانبني.

:)LLDPE( والبولي إثيلين المنخفض الكثافة الخطي )LDPE( العرض والطلب على البولي إثيلين المنخفض الكثافة
كيلوغرامات  قليال عن ع�شرة  يزيد  العامل مبا  اأنحاء  ايثيلني يف جميع  البويل  مادة  الفرد من  ا�شتهالك  متو�شط  كيميكال ماركت  2011م، قدرت  يف عام 
لل�شخ�ش. ويتفاوت متو�شط ال�شتهالك هذا بدرجة كبرية من اأقل من كيلو غرام للفرد يف البلدان النامية اإلى ما ي�شل اإلى 37 كيلوغراما للفرد يف البلدان 
 )LLDPE(  والبويل اإثيلني املنخف�ش الكثافة اخلطي )LDPE(  املتقدمة. وتتوقع كيميكال ماركت اأن ينمو الطلب العاملي على البويل اإثيلني املنخف�ش الكثافة
مبتو�شط منو �شنوي قدره 5.8% و 3.6% على التوايل يف الفرتة بني عامي 2011 و 2016م. وتقول كيميكال ماركت اأن هناك اإمكانية هائلة للنمو يف البلدان 
النامية ذات الأعداد العالية من ال�شكان  كال�شني والهند واإندوني�شيا. ويف حني اأن معدل ا�شتهالك الفرد من  البويل ايثيلني يف ال�شني يزيد حتى الآن عن 
املعدل العاملي، فاإن ن�شبة كبرية من هذه املادة تعتمد على الت�شدير ول ت�شتهلك حمليا. ويف الهند جند اأن متو�شط ا�شتهالك الفرد الذي يبلغ حوايل 2.4 
كيلوغرام يعك�ش ب�شورة اأكرث دقة الطلب املحلي النهائي. وتتوقع كيميكال ماركت اأن الزيادة املتوقعة يف ا�شتهالك الفرد يف الهند من البويل ايثيلني اإلى 
ثمانية كيلوغرامات على مدى ال�شنوات الـ 25 املقبلة �شت�شيف على الأرجح اأكرث من ت�شعة ماليني طن مرتي من الطلب على هذه املادة بحلول عام 2035م، 
وذلك ا�شتنادا اإلى معدل النمو ال�شكاين املقدر بحوايل 300 مليون ن�شمة من الفرتة بني عامي 2011م و 2035م. اأما ال�شني، التي �شيزداد ا�شتهالكها من 
البويل ايثيلني مبقدار 35 مليون طنا مرتيا خالل نف�ش الفرتة فتبدو معها جميع البلدان الأخرى �شغرية و�شت�شكل اأكرث من 40% من اإجمايل ال�شتهالك العاملي 

املتوقع. وتعتقد كيميكال ماركت اأن ا�شتهالك الفرد فى ال�شني من املرجح اأن ي�شاهي يف عام 2035م امل�شتويات احلالية يف البلدان املتقدمة.

تتكون الطاقة العاملية لإنتاج البويل اثيلني املنخف�ش الكثافة اخلطي )LLDPE( من 80 �شركة، وتتبواأ داو مركز ال�شدارة يف هذه �شناعة هذا املنتج دون 
منازع اإذ متتلك 15% من الطاقة العاملية. اأما الطاقة الإنتاجية للبويل اإثيلني املنخف�ش الكثافة )LDPE( فتتكون من عدد مماثل من ال�شركات، وت�شتحوذ 

داو على ثاين اأكرب ح�شة من الطاقة العاملية بن�شبة %5.

بالن�شبة لأ�شواق البويل اإثيلني املنخف�ش الكثافة والبويل اثيلني املنخف�ش الكثافة اخلطي فهي حاليا متقاربة من حيث احلجم، بيد اأن من املتوقع اأن ينمو 
البويل اثيلني املنخف�ش الكثافة اخلطي ب�شرعة اأعلى كثريا من البويل اإثيلني املنخف�ش الكثافة. و�شتكون منطقة �شمال �شرق اآ�شيا هي املنطقة الرئي�شية للنمو 
بالن�شبة لكال نوعي البوليمرات، واإن كان البويل اثيلني املنخف�ش الكثافة اخلطي  �شينمو اأي�شا مبعدل �شنوي عال يف املتو�شط يف العديد من املناطق الأخرى.

هذا و�شوف تقع معظم اإ�شافات الطاقة الإنتاجية يف الفرتة بني عامي 2011 و 2016م يف دول ال�شرق الأو�شط وال�شني وعدد من الدول الآ�شيوية الأخرى، 
مبا فيها �شنغافورة وتايالند وفيتنام والهند. و�شوف ت�شيف منطقة ال�شرق الأو�شط، وخا�شة املنتجني يف اململكة واإيران، اأكرث من ثالثة ماليني طن مرتي من 

الطاقة الإنتاجية للبويل اأثيلني املنخف�ش الكثافة وللبويل اإثيلني املنخف�ش الكثافة اخلطي.
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:)Elastomers( العرض والطلب على المطاط الصناعي

ذكرت كيميكال ماركت اأن اخل�شائ�ش املف�شلة لهذه املواد اأوجدت الطلب عليها، واأن معرو�شها ارتفع تلبية لهذا الطلب. وتتوقع كيميكال ماركت اأن ينمو 
الطلب العاملي على منتجات املطاط ال�شناعي ال�شلبة ومنتجات املطاط ال�شناعي البال�شتيكية مبتو�شط �شنوي بن�شبة 8.3% بني عامي 2011 و 2016م، 
واأن يكون هذا النمو يف املناطق النامية مثل �شمال �شرق اآ�شيا واأمريكا اجلنوبية اأعلى منه يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا الغربية. ويرتكز الطلب على ومنتجات 
املطاط  منتجات  عك�ش  على  القت�شادي،  النكما�ش  لتاأثري  عر�شة  اأقل  بالتايل  وهو  التغليف،  تطبيقات  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  البال�شتيكية  ال�شناعي  املطاط 

ال�شناعي ال�شلبة التي ت�شتخدم ب�شكل اأ�شا�شي يف �شناعة ال�شلع املعمرة.
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:)EOA( العرض والطلب على أمينات اإليثانول

تتوقع كيميكال ماركت اأن ينمو الطلب على اأمينات الإيثانول )EOA( مبعدلت تفوق معدل منو الناجت املحلي الإجمايل مدفوعا بدرجة كبرية من قبل الأ�شواق 
النا�شئة حيث يتوقع اأن يكون منو الطلب ب�شكل اأ�شرع يف �شمال �شرق اآ�شيا )مدفوعا بدرجة كبرية من قبل ال�شني(. وتتكون الطاقة الإنتاجية العاملية لهذه 
املادة من اأكرث من 50 �شركة ت�شتحوذ ال�شبع الكربى منها على 60% من الطاقة العاملية وتت�شدرها داو التي ت�شتحوذ على 17% من الطاقة الإنتاجية العاملية.

امل�شدر: كيميكال ماركت

:)EA( العرض والطلب على أمينات اإليثيلين

كان اإجمايل الطاقة الإنتاجية لأمينات الإيثيلني )EA( يف عام 2011م اأكرث قليال من 680.000 طن �شنويا. واأكرب اثنني من النظائر هما اأمينات الإيثيلني 
الثنائي )EDA( بقدرة اإنتاجية اإجمالية تقدر بنحو 337.000 طن، واأمينات الإيثيلني الثنائي )DETA( بقدرة اإنتاجية اإجمالية تقدر بنحو 199.000 طن. 
ومتثل اأمينات الإيثيلني الثنائي ما يقرب من 50% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية لأمينات الإيثيلني واإنتاجها. وتعتقد كيميكال ماركت اأن ت�شتمر هذه املادة 
يف الهيمنة على مدى العامني املقبلني حيث �شت�شهد طاقتها الإنتاجية اإ�شافة كبرية، يف حني ت�شكل اأمينات الإيثيلني الثنائي ما يقل قليال عن 30% من جمموع 

الطاقة الإنتاجية لأمينات الإيثيلني.
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وحيث اأنه من ال�شعب التاأكد من امل�شتويات الفعلية لالإنتاج لكل واحد من نظائر اأمينات الإيثيلني )لأن تركيب املنتج املعقد ميكن اأن يختلف بدرجة كبرية(، 
فقد ركزت كيميكال ماركت درا�شتها للعر�ش والطلب على اأمينات الإيثيلني الثنائي )EDA(، وهو اأكرب هذه النظائر.

هناك �شبع �شركات ت�شتحوذ اأكرث من 90% من القدرة الإنتاجية العاملية البالغة 680.000 طن، تت�شدر داو حاليا اأكرب هذه ال�شركات بح�شة تقدر بن�شبة 
27% من الطاقة الإنتاجية العاملية.

امل�شدر: كيميكال ماركت

ترتكز غالبية الطلب حاليا يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا الغربية و�شمال �شرق اآ�شيا، وهذه الأخرية هي الأ�شرع من حيث معدل النمو. كذلك يزداد الطلب يف 
جنوب �شرق اآ�شيا ب�شرعة كبرية، واإن كان ذلك ينطلق من م�شتوى منخف�ش يف الوقت الراهن. وتقدر كيميكال ماركت اأن الطلب العاملي �شريتفع مبعدل منو 
�شنوي يزيد عن 5% يف الفرتة بني عامي 2011 و 2016م، وتتوقع كيميكال ماركت ا�شتمرار منو الطلب على الإيثيلني ديامني يف البلدان املتقدمة بالتوازي مع 

اإجمايل الناجت املحلي يف حني اأن منو الطلب من الدول النا�شئة �شتوقف على التطور ال�شناعي العام وحت�شن اقت�شادات تلك الدول.

:)Propylene Glycol( العرض والطلب على جاليكول البروبيلين

ذكرت كيميكال ماركت اأن الطلب العاملي على جاليكول الربوبيلني )PG( بلغ 1.7 مليون طن يف عام 2011م، مرتفعا يف املتو�شط بن�شبة 3.8% �شنويا من 
عام 2002م اإلى عام 2007م. ونتيجة للركود القت�شادي العاملي، انخف�ش الطلب على هذه املادة يف الفرتة بني عامي 2008م و 2009م. وت�شري كيميكال 
ماركت اإلى اأن الطلب العاملي على جاليكول الربوبيلني )PG( بداأ يف النتعا�ش يف عام 2010م مرتفعا بن�شبة 13% على اأ�شا�ش �شنوي. وتتوقع كيميكال ماركت 
اأن الطلب العاملي �شينمو بن�شبة 2.8% �شنويا بدءا من عام 2011م على مدى ال�شنوات اخلم�ش املقبلة، مدفوعا باآ�شيا )ال�شني بوجه خا�ش( التي من املتوقع 
اأن ينمو الطلب فيها مبعدل 6% �شنويا تقريبا خالل الفرتة نف�شها. كما تتوقع كيميكال ماركت اأن ينمو الطلب يف الأ�شواق النا�شجة يف اأوروبا الغربية واأمريكا 

ال�شمالية بنحو 0.8% �شنويًا.
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امل�شدر: كيميكال ماركت

ت�شكل داو وليوندل با�شل )Lyondell Basell( معا 53% من القدرة الإنتاجية العاملية للربوبيلني جاليكول التي بلغت 2.2 مليون طن مرتي يف عام 2011م، 
وتت�شدر داو  ال�شناعة بن�شبة 34%. وت�شري كيميكال ماركت اإلى اأن الطاقة الإنتاجية املوؤكدة لهذه املادة يف امل�شتقبل حمدودة. وهناك م�شروع م�شرتك تعتزم 

تنفيذه داو وجمموعة �شيام لال�شمنت )اأكرب جمموعة �شركات يف تايالند( بطاقة اإنتاجية �شنوية قدرها 150.000 طن، و�شيبداأ عمله يف عام 2012م.

: )Polyether Polyols( العرض والطلب على بوليوالت البوليثر

ترتكز غالبية الطلب حاليا على بوليولت البوليرث يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا الغربية و�شمال �شرق اآ�شيا، وهذه الأخرية هي الأ�شرع من حيث معدل النمو. 
ويف عام 2011م، كانت تقديرات الطلب العاملي على البوليولت 5.700 طن مرتي. وقد زاد ا�شتهالك البوليولت مبتو�شط �شنوي قدره 3.3% من عام 1997م 
اإلى عام 2009م. وخالل هذه الفرتة، ارتفع ا�شتهالك البوليولت لإنتاج الرغوة ال�شلبة والرغوة املرنة واملواد غري الرغوية مبتو�شط �شنوي بن�شبة 4.5% و 
3.3% و 2% على التوايل. وقد انخف�ش الطلب من 5.500 طن مرتي يف عام 2007 اإلى 4.800 طن مرتي يف عام 2009م نتيجة لتاأثري الركود العاملي الذي 

طال قطاعي امل�شاكن وال�شيارات كم�شتخدم نهائي.

ومع عودة قطاع ال�شيارات اإلى النتعا�ش، فاإن كيميكال ماركت تقدر اأن ينمو الطلب على البوليولت مبتو�شط �شنوي بن�شبة 4.3% يف الفرتة بني عامي 2011م 
و 2016م لي�شل اإلى م�شتوى 7000 طن مرتي. كما تتوقع كيميكال ماركت خالل هذه الفرتة اأن الطلب على البوليولت ل�شتخدامها يف �شناعة الرغوة املرنة 
والرغوة ال�شلبة واملواد غري الرغوية �شينمو مبتو�شط �شنوي بن�شبة 4% و 4.6% و 3.9% على التوايل. و�شوف ي�شهم منو الطلب على البوليولت ل�شتخدامها 

يف منتجات املطاط ال�شناعي واملواد الال�شقة واملواد املانعة للت�شرب يف النمو املتوقع يف تطبيقات املواد غري الرغوية.

يف الفرتة بني عامي 1997 و 2011م، ارتفعت الطاقة الإنتاجية ال�شنوية العاملية من 4.700 طن اإلى 7.600 طن، وكانت اأمريكا ال�شمالية واأوروبا الغربية 
اأكرب املناطق املنتجة. بيد اأن كيميكال ماركت ت�شري اإلى اأن ح�شة هاتني املنطقتني انخف�شت من 67% يف عام 1997م اإلى 52% يف عام 2011م ب�شبب حتول 
جزء كبري من اإ�شافات الطاقة الإنتاجية خالل هذه الفرتة نحو اآ�شيا. فعلى �شبيل املثال، كانت اأعلى ن�شبة منو يف الطاقة الإنتاجية خالل هذه الفرتة يف 
�شمال �شرق اآ�شيا، ل �شيما يف ال�شني، لتلبية النمو الكبري يف الطلب )يف ال�شني ارتفعت الطاقة من 300 طن مرتي يف عام 1997م اإلى 1.800 طن مرتي 

يف عام 2011م(.
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امل�شدر: كيميكال ماركت

تتكون الطاقة الإنتاجية العاملية حاليا من اأكرث من 50 �شركة ت�شتحوذ �شبع منها على اأكرث من 50% من اإجمايل الطاقة العاملية وتت�شدر داو هذه ال�شناعة 
بح�شة تبلغ ن�شبتها 18% من الطاقة العاملية. ول تتوقع كيميكال ماركت اأي زيادة كبرية يف الطاقة الإنتاجية للبوليولت خارج اآ�شيا.

:)Glycol Ethers( العرض والطلب على إثيرات الجاليكول

ذكرت كيميكال ماركت يف تقريرها اأنه نظرا لأن العديد من الوحدات ميكن اأن تنتج جمموعة متنوعة من املنتجات، فاإن من ال�شعب حتديد الطاقة الإنتاجية 
لثريات اجلاليكول بدقة. ولذا، فقد كان الإنتاج يف اأغلب الأحيان فوق الطاقة النتاجية ال�شمية.

تعترب الطاقة الإنتاجية حمدودة ن�شبيا وترتكز يف كل من اأمريكا ال�شمالية واأوروبا حيث اأن الطلب يعتمد على حجم ومنو الطلب من جانب �شناعة الطالء 
)ظل الطلب الأكرب يف املا�شي يرتكز يف هاتني املنطقتني(. وتتوقع كيميكال ماركت اأنه بحلول عام 2016م �شوف تزداد الطاقة الإنتاجية ال�شينية اإلى اأكرث 

من 280.000 طن )حوايل 20% من الطاقة العاملية(.

على الرغم من اأن منو الطلب يف البلدان املتقدمة يعترب بطيئا، فاإن كيميكال ماركت تالحظ اأن النمو اآخذ يف الزدياد ب�شكل اأ�شرع من الناجت املحلي الإجمايل 
يف الأ�شواق النامية )وبخا�شة يف ال�شني(، واأنه يف عام 2010م جتاوز ال�شتهالك يف منطقة �شمال �شرق اآ�شيا نظريه يف اأوروبا. وتتوقع كيميكال ماركت اأنه 

بحلول عام 2016م �شيت�شاوى الطلب يف �شمال �شرق اآ�شيا مع الطلب يف اأوروبا و�شمال �شرق اآ�شيا معًا.
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امل�شدر: كيميكال ماركت

هناك ع�شر �شركات ت�شتحوذ على 58% من الطاقة الإنتاجية العاملية البالغة 1.7 مليون طن، وتت�شدر داو هذه ال�شناعة بن�شبة 15% من الطاقة العاملية. 
وهناك القليل من الطاقة اجلديدة املوؤكدة التي �شتدخل ال�شوق يف ال�شنوات اخلم�ش املقبلة خالف �شدارة.

:)MDI( العرض والطلب على أيزوسينات المثيلين الثنائية

يف عام 2011م، بلغ الطلب العاملي  4.6 مليون طن، وكان حوايل 61% من هذا الطلب لغر�ش اإنتاج رغوة البويل يوريثان ال�شلبة و�شبه ال�شلبة، و 6% للرغوة 
املرنة والباقي للتطبيقات الأخرى غري الرغوية. ويتم ا�شتهالك ما يقرب من 85% من الإنتاج يف �شكله البوليمري، وذلك ب�شكل اأ�شا�شي لإنتاج رغوة البويل 
15% الباقية يف �شكلها النقي ب�شكل اأ�شا�شي لإنتاج منتجات  يوريثان ال�شلبة والطالء واملواد الال�شقة واملواد املانعة للت�شرب، فيما يتم ا�شتهالك ن�شبة الـ 

املطاط ال�شناعي احلرارية وتطبيقات )RIM(، واأي�شا يف بع�ش الألياف ال�شناعية ومنتجات املطاط ال�شناعي.

امل�شدر: كيميكال ماركت

يف الفرتة من عام 2000م اإلى عام 2009م، زاد الطلب العاملي مبعدل 4% �شنويا، مع اأنه تراجع يف الفرتة بني عامي 2008 و 2009م لأن الأ�شواق امل�شتخدمة 
لهذا املنتج )وهي ب�شكل رئي�شي قطاعا الأغرا�ش املنزلية )الأثاث والفرا�ش( ومقاعد ال�شيارات( �شهدت اأي�شا تراجعا كبريا خالل فرتة الركود العاملي، حيث 
جلاأ امل�شتهلكون اإلى تاأجيل عمليات ال�شراء وبات من ال�شعب عليهم احل�شول على القرو�ش. وقد تزامن ذلك مع اإ�شافة املزيد من الطاقة الإنتاجية مما اأدى 
اإلى انخفا�ش معدلت الت�شغيل اإلى حوايل 70%. وتتوقع كيميكال ماركت اأن يرتفع الطلب مبعدل 6% �شنويا خالل الفرتة من عام 2011م اإلى عام 2016م مع 

عودة الطلب من جانب امل�شتهلكني وزيادة اإمكانية احل�شول على القرو�ش والت�شهيالت الئتمانية.
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هناك �شبع �شركات ت�شتحوذ على 72% من الطاقة العاملية، ومن بينها داو التي حتتل املرتبة الثالثة وت�شتحوذ على ن�شبة 13% من الطاقة العاملية. و�شوف ترتكز 
اإ�شافات الطاقة الإنتاجية املوؤكدة ملادة )MDI( ب�شكل رئي�شي يف �شمال �شرق اآ�شيا لتلبية الطلب املتزايد يف هذه املنطقة.

:)IDT( العرض والطلب على التولوين ثنائي اإليسوسيانيت

ترتكز الن�شبة الأكرب من الطلب على )TDI( يف �شمال �شرق اآ�شيا تليها اأوروبا الغربية واأمريكا ال�شمالية )�شمال �شرق اآ�شيا هي الأ�شرع منوا(. وقد بلغ متو�شط 
 )TDI( فقد اأدى الركود العاملي اإلى تراجع الطلب على ،)MDI( معدل منو الطلب طويل الأجل بن�شبة تراوحت ما بني 3% و 4%. وكما هو احلال بالن�شبة ملادة
يف الفرتة بني عامي 2008م و 2009م. وتتوقع كيميكال ماركت اأن يزداد الطلب على مدى اخلم�ش �شنوات املقبلة اإلى 5.6% �شنويا مدفوعا ب�شكل رئي�شي 

بالنمو املوؤكد للطلب من ال�شني.

امل�شدر: كيميكال ماركت

يف عام 2011م، كانت الطاقة الإنتاجية العاملية 2.1 مليون طن مرتي، وكانت �شبع �شركات ت�شتحوذ على 62% من هذه الطاقة. وبالن�شبة لداو فهي متلك 
حاليا حوايل 2.5% من الطاقة العاملية. وبناء على عمليات تو�شعة الطاقة الإنتاجية املعلنة )واأبرزها يف اآ�شيا(، فاإن من املتوقع اأن ت�شل الطاقة الإنتاجية 
العاملية اإلى 3.7 مليون طن بحلول عام 2015م. وخالف �شدارة، من املتوقع اأن تكون هناك زيادة كربى يف الطاقة الإنتاجية يف كل من اأوروبا و�شمال �شرق 

اآ�شيا.

تنافسية التكلفة:

اأجرت كيميكال ماركت درا�شة لتناف�شية التكلفة لدى �شدارة بالن�شبة لكل جمموعة من املنتجات على اأ�شا�ش الت�شليم، حيث حللت كيميكال ماركت التكلفة 
التناف�شية للمنتجات على اأ�شا�ش تكلفة الت�شليم اإلى ال�شني باملقارنة مع املناطق الأخرى الرئي�شية امل�شدرة والإنتاج املحلي يف عام 2016م )وهو العام الذي 
اأن تبداأ فيه العمليات الإنتاجية جلميع منتجات �شدارة(. وي�شتخدم حتليل التكلفة النقدية للت�شليم الأ�شاليب المتالكية اخلا�شة بكيميكال ماركت  يتوقع 
لإعداد  مناذج التكلفة. وت�شمل العوامل التي تدخل يف طريقة كيميكال ماركت المتالكية لإعداد مناذج التكلفة العنا�شر التكنولوجية للتكلفة الثابتة واملتغرية 

املحلية وفرق التكلفة الثابتة الناجم عن حجم امل�شنع واملواد الأ�شا�شية الو�شيطة )اللقيم( وتعديل قيمة املنتجات نتيجة للتكامل واملوقع.

ي�شتند حتليل كيميكال ماركت للتكلفة على اأ�شا�ش الت�شليم على املدخالت التالية:

-  ا�شتخدام املواد اخلام وعوائد املنتجات بح�شب التقنية.

-  تعديل اأ�شعار املواد اخلام واملنتجات الثانوية بحيث تاأخذ يف العتبار العوامل اخلا�شة باملوقع واملكان )بالن�شبة للمملكة، وحدة تك�شري الإيثان / النفتا مت 
تقييم املنتجات الثانوية C4S املختلطة مبقدار 0.9 مرة من �شعر النفتا لتمثيل الرتتيبات التجارية ل�شدارة(.

-  ا�شتخدام املرافق العامة ح�شب التقنية، مع تعديل الأ�شعار ح�شب املوقع.

-  التكاليف الثابتة املبا�شرة.

-  تقديرات تكاليف الأيدي العاملة.
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-  ال�شيانة )كن�شبة مئوية من راأ�ش املال البديل(.

-  التكاليف الثابتة غري املبا�شرة )كن�شبة مئوية من راأ�ش املال البديل(.

-  تقديرات ال�شرائب املحلية والتاأمني )كن�شبة مئوية من راأ�ش املال البديل(.

-  النفقات النرثية للم�شنع )كعن�شر من التكاليف الثابتة املبا�شرة(.

-  تكاليف الت�شليم )ر�شوم ال�شحن والتاأمني والتعبئة والتغليف واملناولة(.

ذكرت كيميكال ماركت اأن تكلفة املواد الأ�شا�شية الو�شيطة )اللقيم( هي العن�شر الأهم يف حتديد التكلفة الإجمالية، واأنه لغر�ش حتليل تناف�شية التكلفة، 
جتري كيميكال ماركت مقارنة بني م�شانع الإنتاج على اأ�شا�ش التكلفة النقدية املوحدة ما مل يكن هناك ن�ش على خالف ذلك. ومبا اأن املواد البرتوكيماوية 
الأ�شا�شية ل�شدارة هي الثيلني والربوبيلني، فاإن التكلفة النقدية لإنتاج هذه الأوليفينات باملقارنة مع املنتجني العامليني الآخرين تعترب عامال اأ�شا�شيا ملدى 
تناف�شية التكلفة للم�شروع. وتقدر كيميكال ماركت اأن �شدارة �شتكون يف خانة الربع الأول من حيث اإجمايل التكاليف النقدية لالإيثيلني )مبا يف ذلك الربوبيلني 

وغريه من املنتجات الثانوية(.

وا�شتنادا اإلى الر�شوم البيانية لتكلفة الت�شليم، فاإن كيميكال ماركت تعتقد اأنه بالنظر اإلى تكلفة الت�شليم، فاإن متو�شط اإنتاج �شدارة �شيكون مناف�شا باملقارنة 
مع املنتجني العامليني الآخرين الذين ي�شدرون منتجاتهم اإلى ال�شني، على الرغم من اأن بع�ش املنتجات �شتكون تكلفتها النقدية على اأ�شا�ش الت�شليم اأعلى 

منها بالن�شبة لالإنتاج املحلي ال�شيني.

وفقا لكيميكال ماركت، تتمتع �شدارة مبيزة تدين تكلفة اللقيم امل�شتخدم يف املنتجات التي ت�شتخدم الأولفينات )الإيثيلني والربوبيلني( التي تنتجها وحدة 
املنخف�ش  اثيلني  البويل   ،)LDPE( الكثافة منخف�ش  اإيثيلني  البويل  اإيرثات اجلاليكول،   ،)PG( الربوبيلني لها )وهي حتديدا جاليكول  كلقيم  التك�شري 
الكثافة اخلطي )LLDPE(، لدائن البويل اأولفني، بوليولت البوليرث، واأمينات الإيثانول )EOA( واأمينات الإيثيلني )EA((. وبالن�شبة للمنتجات الأخرى 
)مثل، MDI و TDI( التي ت�شتخدم املواد العطرية كلقيم )البنزين والتولوين، اللذين يتم اإنتاجهما كمنتجات فرعية من وحدة التك�شري(، فاإن حتليل كيميكال 
ماركت يبني اأن تكاليف الإنتاج لدى �شدارة مقاربة لنظريتها لدى املنتجني ال�شينيني بالن�شبة ملادة )MDI( لكنها اأعلى منها بالن�شبة ملادة )TDI(. لكن 

كيميكال ماركت ترى اأن تكلفة الت�شليم لدى �شدارة �شتكون اأكرث تناف�شية منها لدى املنتجني العامليني الآخرين الذين ي�شدرون اإلى ال�شني.
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نظرة عامة على نشاط صدارة 

مقدمة

امل�شدر �شركة ذات غر�ش خا�ش مت تاأ�شي�شها ب�شكل اأ�شا�شي لغر�ش اإ�شدار ال�شكوك، بحيث ت�شاهم متح�شالتها يف تعزيز ر�شالة �شدارة وا�شرتاتيجيتها 
العامة. و�شدارة هي عبارة عن �شركة م�شروع م�شرتك لإن�شاء، ومتلك، وت�شغيل جممع كيماويات متكامل وعاملي رائد يف املدينة ال�شناعية الثانية يف اجلبيل 

يف املنطقة ال�شرقية من اململكة العربية ال�شعودية.

�شوف يكون جممع �شدارة مرفقا متكامال يتكون يف البداية من 26 وحدة ت�شنيع من بينها وحدة تك�شري بخارية متنوعة اللقيم وم�شنعا للمنتجات العطرية 
كوحدات ت�شنيع رئي�شية وثالث وحدات معاجلة ت�شغلها جهات خارجية يف املوقع، اإ�شافة اإلى البنية التحتية الداعمة.

العامة، والبنية  الهند�شة وال�شراء والبناء )EPC( منف�شلة ت�شمل وحدات املعاجلة واملرافق/ اخلدمات  49 حزمة من عقود  �شيتم تنفيذ امل�شروع �شمن 
التحتية، واخلدمات اللوج�شتية. ويتوقع اأن تبلغ التكلفة الإجمالية لبناء جممع �شدارة نحو 19.3 مليار دولر)�شاملة تكاليف التمويل(. وقد بداأت اأن�شطة 
2012م، ويتوقع النتهاء من الأعمال امليكانيكية لآخر م�شنع يف الن�شف الثاين من عام 2016م. ولالطالع على  بناء امل�شروع يف الن�شف الثاين من عام 

و�شف اأكرث تف�شيال لهيكل عقد الهند�شة وال�شراء والبناء، يرجى مراجعة ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية - عقود البناء" من ن�شرة الإ�شدار هذه.

�شوف تنتج وحدة التك�شري البخارية املتنوعة اللقيم وم�شنع العطريات الثيلني والربوبيلني وكذلك البنزين والتولوين بدرجة نقاء عالية جدا. و�شوف تخ�شع 
هذه املنتجات الهيدروكربونية الأربعة الو�شيطة الرئي�شية ملزيد من املعاجلة بوا�شطة وحدات امل�شتقات يف �شدارة. و�شوف حت�شل �شدارة على املواد اخلام 

الرئي�شية من اليثان والنفتا )وال�شوائل الثقيلة الأخرى( من اأرامكو ال�شعودية ب�شروط تعترب تناف�شية يف اململكة.

وقد مت ت�شميم جممع �شدارة بحيث ي�شمن ال�شتفادة من تقنيات متطورة وجمربة وجمدية جتاريا ومرخ�شة من داو، و�شركاتها التابعة، وجهات اأخرى 
لإنتاج ت�شكيلة وا�شعة ومتنوعة من املواد الكيماوية التي �شتقدم �شال�شل قيمة جديدة ومنتجات عالية الأداء يف اململكة.

و�شوف توفر ال�شركة ال�شعودية للكهرباء الطاقة الكهربائية للم�شروع بينما �شتكون �شركة مرافق الكهرباء واملياه يف اجلبيل وينبع )مرافق( م�شوؤولة عن توفري 
املياه )مياه ال�شرب واملياه ال�شناعية واملياه العادمة ومعاجلة مياه ال�شرف(.

�شيتم بناء وت�شغيل ثالث وحدات للمعاجلة من قبل جهات خارجية يف موقع جممع �شدارة لعتبارات تتعلق باملعاجلة والتكامل و/ اأو الكفاءة. ويعد م�شنع 
املواد  باللقيم/  �شتزودها  التي  اإلى وحدات �شدارة  ما ميكن  اأقرب  الوحدات  و�شيكون مقر هذه  الوحدات.  مثاًل على هذه   )HP( الهيدروجني بريوك�شيد 
باجلهات  الوحدات اخلا�شة  لهذه  واخلدمات  التحتية  والبنية  العامة  املرافق  امل�شروع  يوفر  و�شوف  �شتدعمها.  التي  اأو وحدات �شدارة  الو�شيطة  الأ�شا�شية 

اخلارجية.

وقد قدمت اجلهات الراعية وال�شركات التابعة لها التزامات معينة بالن�شبة لت�شغيل امل�شروع. ووفقا لتفاقية ا�شتعارة املوظفني، واتفاقية اخلدمات العامة، 
اأرامكو ال�شعودية وال�شريك داو )اأو ال�شركات التابعة لها( بتزويد �شدارة باملوظفني واخلدمات، مبا يف ذلك  واتفاقيات داو للخدمات الفنية، �شوف تقوم 
اخلدمات ذات ال�شلة بعقود الهند�شة وال�شراء والبناء واخلدمات الفنية الأخرى ذات ال�شلة بت�شغيل جممع �شدارة و�شيانته، يف حني �شوف تقوم داو �شعودي 
اأرابيا برودكت ماركتنج بي يٍف بتزويد �شدارة بخدمات الت�شويق والتحميل بالن�شبة جلميع املنتجات التي �شتباع اإلى مناطق خارج اململكة ومنطقة ال�شرق 
الأو�شط. وقد وافقت اأرامكو ال�شعودية على تزويد �شدارة بالوقود واللقيم مبوجب اتفاقيات توريد اللقيم. ولالطالع على و�شف اأكرث تف�شيال لهذه الرتتيبات، 
يرجى مراجعة ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية - اتفاقات توريد اللقيم"، وق�سم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية - اتفاقيات داو لت�شويق املنتجات 
والتحميل"، وق�سم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية - اتفاقية اخلدمات العامة"، وق�سم " ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية - اتفاقية ا�شتعارة املوظفني"، 

وق�سم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية - اتفاقيات التقنية - اتفاقيات اخلدمات الفنية "وق�سم "بع�ش العالقات والتعامالت مع اأطراف ذات عالقة ". 

رسالة صدارة والمصدر

متثل �شركة �شدارة حتالفًا فريدًا من نوعه بني اثنتني من كبار ال�شركات يف العامل وهما �شركة اأرامكو ال�شعودية و�شركة داو للكيماويات بقيمهما امل�شرتكة 
وقيادتهما املتميزة كٌل يف جماله اخلا�ش. �شركة �شدارة للكيميائيات عبارة عن م�شروع م�شرتك يهدف اإلى بناء وامتالك وت�شغيل جممع متكامل للكيميائيات 
جمّمع  اأكرب  املجمع  �شيكون  الكتمال  وعند  ال�شعودية.  العربية  اململكة  من  ال�شرقية  املنطقة  يف  الثانية  ال�شناعية  اجلبيل  مدينة  يف  عاملي  م�شتوى  على 
للبرتوكيماويات على الأطالق يتم بناوؤه يف مرحلة واحدة. ومن املتوقع اأن ي�شّكل امل�شروع �شابقة من الناحية ال�شناعية فيما يخ�ش القيمة امل�شافة واجلودة 

العالية للمنتجات التي ت�شتهدف الأ�شواق النامية يف اآ�شيا و ال�شرق الأو�شط واأفريقيا.

امل�شدر هو �شركة ذات غر�ش خا�ش مت تاأ�شي�شها ب�شكل اأ�شا�شي لغر�ش اإ�شدار ال�شكوك، بحيث ت�شاهم متح�شالتها يف تعزيز ر�شالة �شدارة وا�شرتاتيجيتها 
العامة كما ورد و�شفها يف ق�شم "نظرة عامة على ن�شاط �شدارة" من ن�شرة الإ�شدار هذه. 

لي�ش لدى امل�شدر نقاط قوة رئي�شية ول مزايا تناف�شية، ول ميار�ش اأية اأن�شطة يف اأ�شواق معينة.

 لي�ش للم�شدر اأي موؤ�شرات اأداء، فهي عبارة عن �شركة ذات غر�ش خا�ش مت تاأ�شي�شها حديثًا، ولي�ش لها اأي تاريخ ت�شغيلي اأو مايل.
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المزايا التنافسية للمشروع

ترى �شدارة اأن امل�شروع ي�شتفيد من نقاط القوة التناف�شية التالية:

الرعاية:

توفر اأرامكو ال�شعودية وداو للم�شروع رعاية على م�شتوى عاملي جتمع بني نقاط القوة التي متتاز بها اأرامكو ال�شعودية ب�شفتها اأكرب مزود للطاقة يف العامل 
واملنتجات البرتولية امل�شتقة والأكرث تكامال وموثوقية من جهة، وبني تقنيات منتجات داو املتميزة واإمكاناتها الت�شغيلية والت�شويقية العاملية امل�شتوى، من جهة 

اأخرى. وكال اجلهتني الراعيتني متلكان �شجال قويا حافال بالنجاح يف تنفيذ م�شاريع البرتوكيماويات وت�شغيلها. وبالإ�شافة اإلى ذلك:

-  �شوف ي�شتفيد امل�شروع من معرفة اجلهات الراعية وخربتها الوا�شعة يف تطوير امل�شاريع وتنفيذها وت�شغيلها.

-  قدمت اأرامكو ال�شعودية منتجات لأ�شواق البرتول والبرتوكيماويات لأكرث من 75 عاما وت�شغل مرافق يف اأكرث من 100 موقع يف خم�ش دول.

-  قدمت داو منتجات لأ�شواق البرتول والبرتوكيماويات لأكرث من 115 عاما وتنتج حاليا اأكرث من 5.000 منتج يف 197 موقعا موزعة يف 36 دولة حول العامل.

-  �شوف ت�شتفيد جميع منتجات �شدارة تقريبا من نقاط القوة التي متتاز بها داو من حيث النطاق الوا�شع لالأ�شواق التي تعمل فيها والتقنية التي متتلكها. 
وهذا ما يتيح ل�شدارة الفر�شة لتحقيق القيمة الق�شوى ملحفظة منتجاتها.

دعم الجهات الراعية:

ب�شداد  اللتزام  اإلى جانب  امل�شروع  اكتمال  تاريخ  ال�شكوك حتى  ت�شهيالت  امل�شتحقة بخ�شو�ش  املبالغ  الفوري جلميع  الدفع  اإن �شمانات الكتمال ت�شمن 
م�شتحقات حملة ال�شكوك بالكامل فيما لو  مل يتم اكتمال امل�شروع يف التاريخ املقرر وهو 31 دي�شمرب 2020م. وبالإ�شافة اإلى التزامات ال�شركاء غري املحددة 
ال�شقف بالن�شبة لتجاوز التكاليف )املقدمة ل�شالح �شدارة ولي�ش لأطراف التمويل حتى تاريخ انتهاء جتاوز التكاليف( مبوجب اتفاقية تعهد ال�شركاء، فاإن 
دعم الكتمال هذا يحد بدرجة كبرية من خطر الكتمال بالن�شبة حلملة ال�شكوك. وبعد تاريخ اكتمال امل�شروع، �شوف تبقى اجلهات الراعية )ب�شرط اخل�شوع 
لالأحوال املو�شوفة يف ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة – قيود نقل الأ�شهم/احل�ش�ش" يف ن�شرة الإ�شدار هذه"( 

ملتزمة بامل�شروع من خالل الإبقاء على حد اأدنى للم�شاهمة يف �شدارة وفقا لوثائق التمويل وهو 51% يف الإجمايل وبن�شبة 20% لكل منها.

تنتهي التزامات ال�شركاء غري املحددة ال�شقف بالن�شبة لتجاوز التكاليف حال وقوع الأول مما يلي: )اأ( حلول تاريخ اكتمال امل�شروع، )ب( حلول 31 دي�شمرب 
2020م، )ج( تقدمي مطالبة مبوجب �شمان الكتمال. )د( عند ت�شوية جميع املبالغ التي ت�شكل الدين الرئي�شي ت�شوية نهائية ل رجعة فيها ودون قيد اأو �شرط، 
)هـ( وقوع حدث موجب لل�شداد الإلزامي املبكر ي�شبح معه كل الدين الرئي�شي واجب ال�شداد، و )و( �شدور قرار من الدائنني الرئي�شيني بتعجيل �شداد اأي 

دين رئي�شي اأو تنفيذ اأي �شمان، على اأن يكون هذا التاريخ هو تاريخ الإنهاء ب�شبب جتاوز التكلفة.

ترتيبات التوريد المضمونة:

مع تركيزها على تك�شري ال�شوائل، �شوف ت�شكل �شدارة عالمة فارقة وتطلق مرحلة جديدة يف جمال الت�شنيع يف اململكة وتطوير �شناعة املواد الكيماوية فيها 
على وجه اخل�شو�ش. و�شوف تقوم وحدة التك�شري البخارية املتعددة اللقيم التابعة للم�شروع بتك�شري النفتا واليثان بهدف تعزيز العوائد املن�شودة والأداء 
القت�شادي. ولتحقيق هذه الغاية، فقد خ�ش�شت وزارة البرتول والرثوة املعدنية للم�شروع 85 مليون قدم مكعب يوميا من اليثان و 70 مليون قدم مكعب يوميا 

من غاز البيع )لتلبية احتياجات الوقود واللقيم( للم�شروع.

�شوف توفر اأرامكو ال�شعودية احتياجات �شدارة من اأنواع الوقود واملواد الأولية التالية مبوجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل:

)اأ(  النفتا )naphtha( )لغاية 53.000 برميل/يوم ملدة 30 عاما(. 

)ب(  الإيثان )ethane( )لغاية 85 مليون قدم مكعب يوميا ملدة 20 عاما(. 

)ج(  غاز املبيعات )sales gas( )لغاية 70 مليون قدم مكعب يوميًا ملدة 20 عاما(.

)د(  زيت الوقود )fuel oil(، على اأن يتم تزويد خام العربي الثقيل كوقود احتياطي )لغاية 16.500 برميل/يوم ملدة 30 عاما(.

)هـ(  البنزين )benzene( )لغاية 380 طن مرتي يف اليوم ملدة 30 عاما(.

)و(  التولوين )toluene( )لغاية 190 طن مرتي يف اليوم ملدة 30 عاما(.
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لالطالع على و�شف اأكرث تف�شيال لهذه الرتتيبات، الرجاء الرجوع اإلى ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية - اتفاقيات توريد اللقيم" من ن�شرة الإ�شدار 
هذه.

ترتيبات التسويق:

�شوف ي�شتفيد امل�شروع من ال�شبكة الت�شويقية الوا�شعة لداو ومركزها الريادي يف ال�شناعة فيما يتعلق باملنتجات التي �شتنتجها �شدارة.

ملزيد من املعلومات، يرجى الطالع على ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقيات داو لت�شويق املنتجات والتحميل" من ن�شرة الإ�شدار هذه.

عقود البناء المجدية اقتصاديا:

من املت�شور اأن يت�شمن امل�شروع اأكرث من 30 عقدا "رئي�شيا" من عقود البناء. ولذا، فاإن اإدارة خماطر التداخل تعترب جانبا مهما من جوانب امل�شروع.

متتاز اجلهات الراعية بخربتها الوا�شعة يف تنفيذ م�شاريع البناء مبليارات الدولرات والتي تنطوي على خماطر التداخل املعقدة، و�شوف توفر هذه اجلهات 
قدرا كبريا من املوارد لإدارة هذه املخاطر، اإ�شافة اإلى دعم من م�شت�شار اإدارة امل�شروع.

وقد �شكلت اجلهات الراعية فريق تن�شيق خا�ش ملتابعة واإدارة خماطر الت�شارب والذي �شيتلقى دعما من م�شت�شار اإدارة امل�شروع الذي قام باإعداد خطة لإدارة 
تن�شيق العقود يلتزم بها كل واحد من املقاولني. كما اأعد م�شت�شار اإدارة امل�شروع قاعدة بيانات حتدد جميع نقاط التداخل )من الهند�شة اإلى ال�شراء والبناء( 

اإ�شافة على حالة كل منها، ويتم حتديث قاعدة البيانات هذه با�شتمرار واأول باأول للتاأكد من اأنها حمدثة يف جميع الأوقات.

كذلك مت اإعداد منوذجني بديلني للعقود ل�شتخدامهما يف عقود البناء "الرئي�شية"، وهذان النموذجان هما:

 .)KTSL( عقود ت�شليم مفتاح باملقطوعية  )اأ(

.)LSPB( عقود �شراء وبناء باملقطوعية / )EPCM( عقود اإدارة اأعمال الهند�شة وال�شراء والبناء  )ب(

توفر مناذج العقود املختلفة )واخليارات امل�شتقة �شمن هذه النماذج( للجهات الراعية ميزة املرونة فيما يتعلق مبقدار املخاطر التي �شتفر�ش على املقاول 
)املقاولني( بالن�شبة لكل حزمة من الأعمال. و�شوف ت�شمح هذه املرونة اأي�شا للجهات الراعية بزيادة عدد املقاولني من مقدمي العطاءات املحتملني تبعا 

مل�شتوى الإقبال يف ال�شوق. وهذا ما �شيوفر جمال اأكرب ل�شبط التكاليف واجلدول الزمني للتنفيذ، وهو اأمر مهم بالنظر اإلى حجم امل�شروع.

كما طورت اجلهات الراعية جمموعة �شاملة من املعايري لختيار نوع العقد الذي يتوجب ا�شتخدامه لكل حزمة اأعمال.

لالطالع على و�شف اأكرث تف�شيال لهذه الرتتيبات يرجى الرجوع اإلى ق�شم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – عقود البناء" من ن�شرة الإ�شدار هذه.

قائمة المنتجات المتنوعة والمتخصصة:

�شوف يكون جممع �شدارة اأول جممع يف ال�شرق الأو�شط ي�شتخدم الإيثان وامليثان والنفتا وامللح كمواد اأ�شا�شية و�شيطة )لقيم(، والتي �شتنتج عند معاجلتها 
ت�شكيلة متنوعة ومتخ�ش�شة من املنتجات وتقدم �شال�شل قيمة ومنتجات عالية اأداء جديدة يف اململكة كان يتم ا�شتريادها يف ال�شابق. وهناك ن�شبة كبرية 
من املنتجات النهائية )ال�شيانات املتماثلة واي�شرتات اجلاليكول واأمينات البوليولت( التي لي�شت فقط متخ�ش�شة يف تطبيقات اأ�شواقها، بل واأي�شا تتميز 
بالعوائد املالية الناجمة عن ذلك. وعادة ما يكون لهذه املنتجات عدد اأقل من البدائل وهي ت�شتخدم يف عدد اأكرب من التطبيقات الأ�شا�شية الأقل عر�شة 

للتقلبات القت�شادية من ال�شلع البال�شتيكية واملواد الكيماوية التقليدية، وبالتايل فهي توفر قدرا اأكرب من ال�شتقرار للتدفقات النقدية للم�شروع.

المملكة:

)اأ(  تتمتع اململكة با�شتقرار مايل )وهي حائزة على ت�شنيف �شيادي AA-/ AA / Aa3- واآفاق م�شتقبلية م�شتقرة ولديها اأكرب م�شتوى من احتياطيات النفط 
يف العامل وتوفر للم�شروع من خالل اأرامكو ال�شعودية اإمدادات م�شمونة من اللقيم. 

)ب(  امل�شروع ذو اأهمية ا�شرتاتيجية للمملكة و�شوف يلعب دورا رئي�شيا يف التنويع ال�شناعي والقت�شادي للمملكة و�شوف يوفر عددا كبريا من فر�ش العمل 
ب�شورة مبا�شرة وغري مبا�شرة للمواطنني ال�شعوديني. 

ال�شعودية  املالية  ال�شوق  واإدراجها يف  العام  لالكتتاب  اأ�شهمها  �شعوديني من خالل طرح  م�شتثمرين  قبل  30% من �شدارة مملوكة من  ن�شبة  تكون  اأن  املخطط  )ج(  من 
)تداول(.

اإنتاج املواد الكيماوية واملواد الأولية البرتوكيماوية و�شناعة الكيماويات الأ�شا�شية وامل�شتقات  )د(  �شوف يعزز امل�شروع املزايا التناف�شية للمملكة يف جمال 
الكيماوية الأمر الذي من �شاأنه اأن يرفع من م�شتوى �شل�شلة القيمة ذات العالقة بال�شلع تامة ال�شنع.
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مدينة الجبيل الصناعية:

اإن من �شاأن البنية التحتية املتوفرة اأ�شا�شًا يف مدينة اجلبيل ال�شناعية اأن تخف�ش تكلفة ا�شتثمار راأ�ش املال الذي حتتاجه �شدارة باملقارنة مع التكلفة يف 
حال كان املوقع غري مطور. و�شوف ت�شتفيد �شدارة اأي�شا من الفر�ش املتاحة من حيث تكامل املوارد مع امل�شايف وال�شناعات املحلية واملرافق القائمة وتطوير 
وحدات حتويل املنتجات. كذلك �شوف تزداد كفاءة تكاليف راأ�ش املال من خالل ال�شتفادة من املرافق املتوفرة ملخيمات اأعمال البناء واخلدمات اللوج�شتية. 
وبعد بدء العمليات، �شوف تتوفر ل�شدارة اإمكانية ال�شتفادة من ال�شبكة القوية من املرافق العامة ومزودي اخلدمات واملوردين من اأجل زيادة كفاءة التكاليف 

الت�شغيلية حيثما اأمكن.

ويو�شح ال�شكل التايل موقع جممع �شدارة يف مدينة اجلبيل ال�شناعية:

موقع صدارة في مدينة الجبيل الصناعية

 

ف�شال، راجع كذلك ق�شم "عوامل املخاطرة - املخاطر املتعلقة باأعمال �شدارة وامل�شدر وامل�شروع – �شوف تعتمد �شدارة على البنية التحتية للنقل من اأجل 
الو�شول اإلى مرافق امليناء" من ن�شرة الإ�شدار هذه.

القرب من الميناء:

يقع امل�شروع على مقربة من مرافق ميناء امللك فهد ال�شناعي والذي مت تطويره �شابقا ويعمل حاليًا، وهذا ما من �شاأنه اأن يوفر تكاليف التطوير ومينح امل�شروع 
ميزة انخفا�ش تكلفة مرافق الر�شو واملرافق العامة املركزية بالن�شبة خلدمات اجلهات اخلارجية وخطوط الأنابيب القائمة واملقرر اإن�شاوؤها.

راجع كذلك ق�شم "عوامل املخاطرة - املخاطر املتعلقة باأعمال �شدارة وامل�شدر وامل�شروع – �شوف تعتمد �شدارة على البنية التحتية للنقل من اأجل الو�شول 
اإلى مرافق امليناء " من ن�شرة الإ�شدار هذه.
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مجمع صدارة

مت ت�شميم امل�شروع بعمر ت�شغيلي طويل الأجل، و�شوف ي�شم مرافق اإنتاج وبنية حتتية داعمة. وعندما ي�شل اإلى مرحلة العمل بكامل طاقته، من املتوقع اأن 
ينتج امل�شروع ثالثة ماليني طن مرتي تقريبًا من املواد الكيماوية والبال�شتيكية واملنتجات اجلاهزة للبيع �شنويا. و�شيكون جممع اإنتاج املواد الكيماوية متكامال 

متاما و�شي�شتفيد من البنية التحتية اجلاهزة يف مدينة اجلبيل ال�شناعية.

وقد مت و�شع الت�شميم العام ملجمع �شدارة بحيث ي�شتمل على ك�شارة متعددة الوظائف )MFC(، وم�شنع للمواد العطرية كوحدات اأ�شا�شية ملعاجلة اللقيم، 
 )Pygas( البنزين والتولوين عايل النقاء من البنزين احلراري )وهي وحدات م�شممة لإنتاج: )اأ( الثيلني والربوبيلني من اليثان والنفتا كمادة اأ�شا�شية )ب

والبنزين والتولوين امل�شرتيني حيث اأن هذه هي امل�شارات الأربعة الأ�شا�شية للمنتجات الو�شيطة من املواد النفطية لوحدات معاجلة امل�شتقات لدى �شدارة.

وحدات المعالجة

لت�شهيل تنظيم امل�شروع وتنفيذه، مت جمع وحدات معاجلة اللقيم وامل�شتقات يف �شل�شلة من جمموعات املنتجات )كل منها جمموعة ت�شليم اأ�شول( بناء على 
املواد الو�شيطة الأولية املذكورة اأعاله اإ�شافة اإلى الكلور، كما هو مو�شح اأدناه:

جمموعة ت�شليم االأ�شولوحدات املعاجلة

الأوليفيناتك�شارة متعددة الوظائف )MFC( وم�شانع العطريات ومنتجات املطاط ال�شناعي والبويل اثيلني 

الكيماويات 1م�شانع املحلول امللحي، وحدة حتويل حام�ش الهيدروكلوريك وم�شانع الكلور والقلويات

التولوين ثنائي   ،)MNB( البنزين الأحادي النرتات  ،)DNT( التولوين ثنائي النرتات الفورمالني،  م�شانع 
البوليمري  ، الأنيلني، حام�ش النيرتيك، امليثيلني   )TDA( التولوين ثنائي الأمينات  ،)TDI( الإي�شو�شيانيت

)PMDI( ثنائي الفنيل وثنائي الإي�شو�شيانيت

الكيماويات 2

م�شانع اأك�شيد الربوبيلني )PO(، جاليكول الربوبيلني PG، البوليولت، اأك�شيد الإثيلني )EO(، اثريات بوتيل 
 )EOA( واأمينات الإيثانول ،)EA( اأمينات اليثلني ،)BGE( اجلاليكول

الكيماويات 3

يو�شح ال�شكل التايل املواد الأ�شا�شية الو�شيطة )اللقيم( واملنتجات ووحدات املعاجلة الرئي�شية امل�شتخدمة يف امل�شروع:

مسار عملية المشروع 
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يحتوي هذا الق�شم على و�شف لوحدات املعاجلة الرئي�شية مرتبة ح�شب جمموعة ت�شليم الأ�شول اإن القدرة ال�شنوية املدرجة لكل وحدة هي القدرة النظرية 
امل�شممة على اأ�شا�ش العمل دون انقطاع ملدة 8.760 �ساعة )24 �شاعة يف اليوم × 365 يوما يف ال�شنة( مبعدل اإنتاج ت�شميمي قدره )طن مرتي يف ال�شاعة(.

مجموعة تسليم أصول األوليفينات

تتاألف جمموعة ت�شليم اأ�شول الأوليفينات من وحدات املعاجلة التالية:

الطاقة�اال�صمية�)ك�ط�يف�ال�صنة(الو�شف

1.500الإيثيلنيالك�شارة متعددة الوظائف

400الربوبيلني

280البنزيناملنتجات العطرية

134التولوين

LLDPE  375 لكل قطارقطارينالبويل اثيلني املنخف�ش الكثافة اخلطي

 LDPE 350البويل اثيلني املنخف�ش الكثافة

Polyolefin elastomers  لدائن البويل اأوليفن )metallocene( 220

)Ziegler-Natta( 250 اأو

امل�شدر: �شدارة
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وتنتج )بوا�شطة  والنفتا  اليثان  لقيم  ت�شتقبل  لكي  �شيتم ت�شميمها  والذي  الوظائف  الأوليفينات على ك�شارة متعددة  اأ�شول  ت�شليم  �شوف حتتوي جمموعة 
النحالل احلراري البخاري( الثيلني والربوبيلني لال�شتخدام من قبل وحدات املعاجلة التحويلية ب�شدارة اإلى جانب الربوبيلني لال�شتخدام من قبل امل�شروع 
امل�شرتك للبيوتانول والربوبيلني للبيع. و�شوف يوفر الك�شارة املتعدد الوظائف املواد اخلام الو�شيطة لبقية جممع �شدارة، مبا يف ذلك بيغاز، والتي �شيتم 

اإر�شالها اإلى وحدة العطريات ل�شتخراج البنزين والتولوين والهيدروجني للهدرجة.

اأما وحدات العطريات، ف�شوف تكون وظيفتها الأ�شا�شية ا�شتقبال لقيم بيغاز املنتج من املركز املتعدد الوظائف، وكذلك البنزين والتولوين من درجة املادة 
الكيماوية امل�شرتاة، وحتويل هذه العنا�شر اإلى تولوين وبنزين بدرجة نقاء عالية جدا ل�شتخدامها كلقيم يف وحدات اإنتاج ال�شو�شينات. و�شوف تتاألف وحدات 
العطريات من اأق�شام الهدرجة وال�شتخراج. و�شوف تنتج وحدة العطريات اأي�شا م�شار  C6/C6/C4 مهدرج وم�شار منقى )C7-C6 غري عطرية( وكالهما 

خملوط لإعادة التدوير كلقيم لوحدة التك�شري اإ�شافة اإلى �شائل +C8 للبيع.

�شوف تنتج جمموعة ت�شليم اأ�شول الأوليفينات م�شار C4S اخلام الذي اإما �شيباع اإلى جهات اخرى اأو يعاد تدويره يف املركز املتعدد الوظائف، اإ�شافة اإلى نفط 
النحالل احلراري للت�شدير من امل�شروع. و�شيتم ا�شتخراج الإيثان والربوبان املوجودين يف املخلفات ال�شائلة لأفران التك�شري واإعادة تدويرهما مرة اأخرى 
اإلى اأفران النحالل احلراري. و�شيتم معاجلة الهيدروجني اخلام من املركز املتعدد الوظائف بوا�شطة وحدة امت�شا�ش �شدة ال�شغط لإنتاج الهيدروجني 

بنوعية كافية لال�شتخدام يف وحدات املعاجلة التحويلية.

كذلك �شتحتوي جمموعة ت�شليم اأ�شول الأوليفينات اأي�شا على مرافق اإنتاج البويل اإثيلني و�شيكون لدى �شدارة وحدتان للبويل ايثيلني لإنتاج البويل ايثيلني 
املنخف�ش الكثافة اخلطي، وم�شنع لإنتاج املطاط ال�شناعي واآخر ينتج البويل اإثيلني املنخف�ش الكثافة.

مجموعة تسليم أصول الكيماويات األولى

جمموعة ت�شليم اأ�شول الكيمياويات الأولى هي امل�شوؤول عن وحدات املعاجلة التالية:

الطاقة�اال�صمية�)ك�ط�يف�ال�صنة(الو�شف

ل ينطبقاملحلول امللحي

115الكلور القلوي

458حم�ش الهيدروكلوريك اإلى الكلور

امل�شدر: �شدارة

وتتمثل الوظيفة الأ�شا�شية ملرافق جمموعة توريد اأ�شول الكيمياويات الأولى يف اإنتاج غاز الكلور ل�شتخدامه يف وحدات حتويلية ومرافق اإنتاج الي�شو�شيانيت 
.)TDI و PMDI(

و�شيتم ا�شتخدام امللح الذي ت�شرتيه �شدارة بوا�شطة وحدة اإنتاج املحلول امللحي لإنتاج املحلول ملحي، والذي بدوره ميكن ا�شتخدامه يف وحدة لكلور القلوي 
لإنتاج الكلور اإ�شافة اإلى ال�شودا الكاوية والهيدروجني.

و�شوف تقوم وحدة حتويل كلوريد الهيدروجني املنف�شلة )HCU( باإنتاج الكلور من �شائل كلوريد الهيدروجني الراجع من وحدات الي�شو�شيانيت.

مجموعة تسليم أصول الكيماويات الثانية

جمموعة ت�شليم اأ�شول الكيماويات الثانية هي امل�شوؤولة عن وحدة املعاجلة التالية:

الطاقة اال�شمية الو�شف
)ك�ط�يف�ال�صنة(

400حم�ش النرتيك

MNB 416اأحادي النيرتوبنزين

316الأنيلني

)DNT( 250ثنائي النيرتوتولوين

)TDA( 153التولوين ثنائي الأمينات

)TDI( 200التولوين ثنائي الإي�شو�شيانيت

132الفورمالني )الفورمالديهايد(

)PMDI( 400امليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل ثنائي الإي�شو�شيانيت

امل�شدر: �شدارة
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 ،)MNB( البنزين الأحادي النرتات ،)DNT( شتكون جمموعة ت�شليم اأ�شول الكيماويات الثانية م�شوؤولة عن اإنتاج حام�ش النيرتيك، التولوين ثنائي النرتات�
الأنيلني، الفورمالديهايد، والتولوين ثنائي الأمينات )TDA( كمنتجات و�شيطة، وامليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�شو�شيانيت )PMDI( والتولوين 

ثنائي الإي�شو�شيانيت )TDI( كمنتجات نهائية. 

من  كل  لإنتاج  �شي�شتخدم  الذي  النيرتيك  لإنتاج حام�ش  املوقع  اخلارجي يف  املورد  يوفرها  التي  والأمونيا  الهواء  النيرتيك  وحدة حام�ش  ت�شتخدم  �شوف 
التولوين ثنائي الإي�شو�شيانيت )TDI( وامليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�شو�شيانيت )PMDI(، يف حني �شوف ت�شتخدم وحدة البنزين الأحادي 
النرتات )MNB( حم�ش النيرتيك والبنزين لإنتاج البنزين الأحادي النرتات، و�شوف تقوم وحدة الأنيلني بجمع البنزين الأحادي النرتات مع الهيدروجني 

لإنتاج الأنيلني.

ولالإنتاج النهائي للتولوين ثنائي الإي�شو�شيانيت )TDI(، �شيتم جمع حم�ش النيرتيك مع التولوين يف وحدة التولوين ثنائي النرتات )DNT(  لإنتاج التولوين 
ثنائي  التولوين  المينات /  ثنائي  للتولوين  امل�شرتكة  الوحدة  الأمينات يف  ثنائي  تولوين  اإلى  النرتات  ثنائي  التولوين  �شيتم حتويل  ثم  النرتات. ومن  ثنائي 

الإي�شو�شيانيت. و�شوف يتم داخل هذه الوحدة امل�شرتكة نف�شها اإنتاج التولوين ثنائي الإي�شو�شيانيت ب�شكله النهائي.

تقوم وحدة الفورمالدهايد )الفورمالني( بتحويل امليثانول الوارد من جهة خارجية اإلى فورمالني.

امليثيلني  لإنتاج  والأنيلني  والفورمالني  الكاوية  وال�شودا  الكلور   )PMDI( الإي�شو�شيانيت  وثنائي  الفنيل  ثنائي  البوليمري  امليثيلني  وحدة  ت�شتخدم  �شوف 
البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�شو�شيانيت كمنتج نهائي.

و�شوف ي�شمل نطاق عمل جمموعة ت�شليم اأ�شول الكيماويات 2 خمترب حتليل مركزي واحد لوظائف مراقبة و�شمان اجلودة املطلوبة يف جممع �شدارة. و�شوف 
يقوم املخترب باإجراء الختبارات التحليلية جلميع وحدات املعاجلة يف املوقع و�شوف تر�شل العينات اإلى املخترب من خالل نظام خا�ش.

مجموعة تسليم أصول الكيماويات الثالثة

�شوف تكون جمموعة ت�شليم اأ�شول الكيماويات الثالثة م�شوؤولة عن وحدات املعاجلة التالية:

الطاقة اال�شمية الو�شف
)ك�ط�يف�ال�صنة(

)EO( 360اأك�شيد الإيثيلني

)EA( واأمينات الإيثيلني / )EOA( 208اأمينات الإيثانول

)BGE( 200اإيثريات بيوتيل اجلاليكول

)PO( 390اأك�شيد الربوبيلني

)PG( 70جاليكولت الربوبيلني

400البوليولت

امل�شدر: �شدارة

�شوف تنتج وحدات املعاجلة يف جمموعة ت�شليم اأ�شول الكيماويات الثالثة كال من اأك�شيد الإيثيلني )EO( واأك�شيد الربوبيلني )PO( كمنتجات و�شيطة، وبوتيل 
ايرثات اجلاليكول )BGE( واأمينات الإيثانول )EOA( / اأمينات والإيثيلني )EA( وجاليكولت الربوبيلني )PG( والبوليولت كمنتجات نهائية.

بالن�شبة لأك�شيد الإيثيلني و�شل�شلة املنتجات امل�شتقة، �شوق تقوم وحدة اأك�شيد الإيثيلني بجمع الثيلني من املركز املتعدد الوظائف مع الأك�شجني امل�شرتى لإنتاج 
اأك�شيد الإيثيلني. و�شيتم جمع اأك�شيد الإيثيلني مع الأمونيا من املورد اخلارجي يف املوقع يف وحدة اأمينات الإيثانول )EOA( لإنتاج اأمينات الإيثانول. و�شوف 
 )BGE( ت�شتخدم واحدة من اأمينات الإيثانول يف وحدة اأمينات الإيثيلني لإنتاج اأمينات الإيثيلني، يف حني �شوف ت�شتخدم وحدة بوتيل ايرثات اجلاليكول
كمادة  الإيثيلني  واأك�شيد  الكاوية  ال�شودا  اإلى جانب  ال�شعودية،  وكيان  الكريليك  ال�شعودية حلم�ش  وال�شركة  �شدارة  بني  امل�شرتك  امل�شروع  من  البيوتانول 

.)BGE( و�شيطة/ لقيم لإنتاج بوتيل ايرثات اجلاليكول

بريوك�شيد  اإنتاج  وحدة  بوا�شطة  اأ�شا�شية  كمادة   )HP( الهيدروجني  بريوك�شيد  اإنتاج  يتم  ف�شوف  م�شتقاته،  و�شل�شلة   )PO( الربوبيلني  لأك�شيد  وبالن�شبة 
الهيدروجني التي �شت�شممها وتبنيها ومتلكها وت�شغلها �شركة م�شرتكة بني �شدارة و�شركة �شولفاي و�شوف تقع داخل جممع �شدارة. و�شوف يتم ا�شتخدام 
بريوك�شيد الهيدروجني املنتج يف وحدة اأك�شيد الربوبيلني لإنتاج اأك�شيد الربوبيلني. و�شوف ي�شتخدم اأك�شيد الربوبيلني لإنتاج بروبيلني جاليكول كمنتج نهائي 
يف وحدة جاليكول الربوبيلني )PG(. وبالإ�شافة اإلى اإنتاج جاليكول الربوبيلني )PG(، �شوف �شيتم اأي�شا ا�شتخدام اأك�شيد الربوبيلني كمنتج و�شيط لإنتاج 

البوليولت.
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المنتجات

يتوقع اأن ينتج امل�شروع املنتجات التالية والتي �شتتوفر للبيع حاملا يعمل بقدرته الت�شغيلية الكاملة:

احلجم املتاح للبيع 
)األف طن يف ال�شنة(

املنتجات

400 )PMDI( امليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�شو�شيانيت

200 )TDI( التولوين ثنائي الإي�شو�شيانيت

70 جاليكول بروبيلني )اأحادي(

200 BEG جاليكول ايرث بوتيل

350 )LDPE( )البويل اإيثيلني )البويل اإيثيلني منخف�ش الكثافة

750 )LLDPE( )البويل اإيثيلني )حملول البويل اإيثيلني منخف�ش الكثافة اخلطي

220 لدائن البويل اأوليفني

390 بوليولت البويل ايرث

210 )EOA/EA(  اأمينات الإيثانول واأمينات الإيثيل

60 C8+  �شائل نقي 

280 C4s خام

90 زيت الوقود

امل�شدر: �شدارة

يف حني اأن جمموعة املنتجات املبينة يف اجلدول اأعاله ت�شمل خطوط الإنتاج املتوقعة للم�شروع، اإل اأنها ميكن اأن تتغري يف اأي وقت ومن وقت لآخر تبعا للظروف 
املختلفة مبا فيها الطلب يف الأ�شواق العاملية والأ�شواق الفردية اخلا�شة باأنواع معينة من املنتجات.

التقنية والتراخيص

باأ�شماء  قائمة  يلي  وفيما  للم�شروع.  التقنيات  لتوفري خمتلف  مرموقة  عاملية  و�شمعة  الكيماويات  �شناعة  وا�شعة يف  ذوي خربة  �شدارة مرخ�شني  اختارت 
اجلهات املانحة للرتاخي�ش ملختلف وحدات �شدارة )ح�شبنا ينطبق(:

اجلهة�املانحة�لرتخي�ص�التقنية الو�شف 

تكنيب  املركز املتعدد الوظائف )MFC(/وحدات التك�شري 
بالبخار

)GTC and S&W / BASF( املواد العطرية 

بايقا�ش اند ريفورمات هيدروجرني�شن

)S&W( Pygas and reformate hydrogenation

داو  البويل اإيثيلني ال�شائل

داو البويل اإيثيلني منخف�ش الكثافة 

داو املطاط ال�شناعي ال�شائل

ل ينطبق  املحلول امللحي 

داو الكلور القلوي 

)ThyssenKrupp Uhde( حم�ش الهيدروكلوريك اإلى الكلور

)Española( حم�ش النرتيك 

نورام  )MNB( اأحادي النيرتوبنزين

 )KBR( كيلوغ براون اند روت الأنيلني 

)Josef Meissner( )DNT( التولوين ثنائي النرتات

داو  )TDA( التولوين ثنائي الأمينات
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اجلهة�املانحة�لرتخي�ص�التقنية الو�شف 

داو  )TDI( التولوين ثنائي الإي�شو�شيانيت

فورماك�ش  الفورمالني )الفورمالدهايد(

داو  امليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�شو�شيانيت 
 )PMDI(

داو  )EO( اأوك�شيد الإيثيلني

داو  )EA( واأمينات الإيثيلني / EOA( اأمينات الإيثانول

داو  )BGE( بوتيل ايرثات اجلاليكول

داو  )PO( اأوك�شيد الربوبيلني

داو  )PG( جاليكولت الربوبيلني

داو  البوليولت

امل�شدر: �شدارة

هذا وقد اأثبتت كل واحدة من اجلهات املانحة للرتاخي�ش املذكورة اأعاله م�شتوى عاليا من الدراية وجودة الأداء يف التقنيات التي تتخ�ش�ش فيها وهي معروفة 
على م�شتوى عاملي كمطور ومورد لعمليات املعاجلة ال�شناعية. وقد مت اختيار كل واحدة من هذه اجلهات بعد عملية تقييم �شاملة ل�شمان اختيار اأف�شل موردي 

التقنية ل�شدارة.

:)Technip( تكنيب

مت اختيار تكنيب كجهة مانحة لرتخي�ش التقنية بخ�شو�ش املركز املتعدد الوظائف )MFC(/وحدات التك�شري بالبخار. وتعرف تكنيب باأنها رائدة عامليا 
يف جمال تقنية )MFC(/وحدات التك�شري بالبخار. و�شوف ي�شتخدم املركز املتعدد الوظائف تقنية جمربة ومثبتة الفعالية والأداء على نطاق العمليات لدى 
�شدارة. كما اأن داو لديها خربة وا�شعة كمالك لهذه التقنية وكمالك ملرافق يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا وال�شرق الأو�شط واأفريقيا، ويرتاوح اإنتاجها ما بني 

800 األف طن و 1500 األف طن يف ال�شنة.

:)S&W( 

�ستكون )S&W( هي مزود تقنية الهدرجة النحالل احلراري وهدرجة ريفورميت )Pygas and reformate hydrogenation( مبفاعل ومادة حفازة من 
 22 S&W و�شوف توفر هذه التقنية تكلفة ملكية اأقل على املدى الطويل وتب�شيط عملية املعاجلة باملقارنة مع التقنيات املتناف�شة. ومتلك .)BASF( ت�شميم
م�شنعا عامال وتقوم داو بت�شغيل العديد من املرافق مبفاعل ومواد حفازة من ت�شميم )BASF( يف الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا وم�شروع م�شرتك يف 

تايالند. كذلك مت جتريب هذه التقنية وثبتت فعاليتها على نطاق عمليات مماثل لنطاق عمليات �شدارة.

)GTC(

مت اختيار )GTC( كمزود للتقنية ل�شتخراج املواد العطرية نظرا لقدرة تكنولوجيتها على ا�شتخراج البنزين والتولوين بدرجة عالية من النقاء اإلى جانب 
انخفا�ش تكاليف راأ�ش املال ومرونة املواد الأولية و�شهولة عملياتها الت�شغيلية. ويوجد لدى )GTC( �شتة م�شانع عاملة من بينها ثالثة بداأت يف عام 2008م. 
وت�شغل داو وحدة ا�شتخال�ش املواد العطرية با�شتخدام تقنية )GTC( يف م�شروع م�شرتك يف تايالند بداأ عمله يف عام 2009م. كذلك احلال، ثبت اأن هذه 

التقنية قادرة على العمل على نطاق مماثل لنطاق عمل �شدارة.

:ThyssenKrupp Uhde

.)ThyssenKrupp Uhde( تقنية مثبتة اجلدوى التجارية من )HCU( شوف ت�شتخدم وحدة حتويل كلوريد الهيدروجني�

:)Espanola(

�شوف ي�شتخدم م�شنع حام�ش النيرتيك تقنية جمربة ومثبتة اجلدوى والفعالية ومطبقة على نطاق وا�شع برتخي�ش من )Espanola(. وهي تقنية متطورة 
ومنخف�شة تكلفة امللكية وت�شجل معدلت اأعلى ل�شتخال�ش حام�ش النيرتيك من غريها من التقنيات املناف�شة. وت�شتخدم حاليا يف 12 م�شنعا مرخ�شا يف 

اأنحاء خمتلفة من العامل.
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:)Noram( نورام

�شوف ت�شتخدم وحدة البنزين الأحادي النرتات )MNB( تقنية من �شركة نورام التي متتاز بخربة وا�شعة يف ت�شميم م�شانع بحجم �شدارة ولديها ثمانية 
م�شانع عاملة اإ�شافة اإلى ثالثة م�شانع اأخرى قيد الإن�شاء. ومتتاز تقنية نورام بانخفا�ش تكلفة راأ�ش املال وا�شتهالك املرافق ودرجة اأعلى من املوثوقية، وقد 

اأثبتت قدرتها على العمل لوقت طويل بني فرتات الإغالق وقدرة عالية لتحويل املفاعل وانخفا�ش خملفات املنتجات الثانوية.

:KBR

�شوف ت�شتغل وحدة الأنيلني من تقنية )KBR( املطابقة ملعايري ال�شناعة املرخ�شة من قبل )KBR(. و�شيكون الت�شميم قويا باأداء عالى امل�شتوى من حيث 
ال�شالمة وح�شيلة الإنتاج. ويوجد لدى هذه اجلهة املانحة للرتخي�ش عدة م�شانع عاملة، وداو هي اأحد م�شتخدمي هذه التقنية حاليا.

:)Josef Meisner(

Plinke لرتكيز  تراخي�ش فرعية من  �شت�شمل  النرتات )DNT()والتي  ثنائي  التولوين  ا�شتخدامها يف م�شنع  �شيتم  تقنية )Josef Meisner(التي  تعمل 
احلم�ش امل�شتهلك والتحليل احلراري، ما يعطي امل�شروع مزايا اإ�شافية على �شعيد فعالية التنفيذ( حاليا يف 14 م�شنعًا مرخ�شًا، منها م�شنع ينتج 260 

األف طن يف ال�شنة.

:)Perstorp Formox( فورموكس

�شتكون فورموك�ش اجلهة املانحة لرتخي�ش التقنية لوحدة الفورمالني. وهي تقنية توفر اأقل تكلفة للملكية على املدى الطويل ومتتاز ب�شجل قوي من حيث 
ال�شالمة. وهناك اأكرث من 100 م�شنع للفورمالني تعمل برتخي�ش من فورموك�ش وكثري منها اأكرب من امل�شنع املقرتح ل�شدارة.

داو: 

�شوف ت�شتخدم م�شانع �شدارة للبويل اثيلني ال�شائل  تقنية داو اخلا�شة للبويل اثيلني ال�شائل. ومتتلك داو وال�شركات التابعة لها وت�شغل 19 م�شنعا يف اأنحاء 
خمتلفة من العامل وت�شتخدم نف�ش هذه التقنية. وقد قامت داو ببناء م�شنع واحد على م�شتوى عاملي كل 18 �شهرا يف املتو�شط خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية. 
وتوفر املادة املحفزة اخلا�شة التي متلكها داو مزايا انخفا�ش تكلفة الت�شنيع ومرونة الأ�شول، اإ�شافة اإلى اأن عملية الت�شنيع تنتج منتجات متنا�شقة وذات 

جودة عالية.

20 خطًا لإنتاج البويل ايثيلني عايل ال�شغط يف ثمانية  اإثيلني املنخف�ش الكثافة، ومتلك داو وت�شغل  كذلك �شوف متنح داو ترخي�ش التقنية مل�شنع البويل 
مواقع يف اأنحاء خمتلفة من العامل. و�شيكون جمع جهاز ال�شغط / مفاعل لوحدة �شدارة باحلجم القيا�شي املتعارف عليه يف ال�شناعة وجمرب يف العمليات 

التجارية.

و�شوف متنح داو اأي�شا التقنية لوحدة املطاط ال�شناعي ال�شائل. ومتلك داو وت�شغل خم�شة خطوط لإنتاج منتجات املطاط ال�شناعي ال�شائل املتخ�ش�شة يف 
ثالثة مواقع جغرافية، وهناك خط اآخر يجري اإن�شاوؤه يف موقع رابع.

�شوف متنح داو الرتخي�ش اخلا�ش بوحدة الكلور والقلويات التي �شت�شتخدم تقنية الأغ�شية. وتعد داو اأكرب منتج يف العامل للكلور اإذ تنتج 5.900 األف طن يف 
ال�شنة يف 16 م�شنعًا تنت�شر يف خم�شة مواقع يف ثالث قارات. ومتتاز تقنية الأغ�شية لدى داو باأنها منخف�شة تكاليف الت�شغيل وال�شيانة واأن معدلت عملها 

اأعلى من التقنيات املتناف�شة.

�شوف تكون داو مزود التقنية لوحدة التولوين ثنائي الأمينات  )TDA( التولوين ثنائي الإي�شو�شيانيت )TDI(. ومتتاز تقنية معاجلة التولوين ثنائي الأمينات 
باأنها وا�شحة ومبا�شر وتوفر درجة اأعلى من املوثوقية وذات تكاليف راأ�ش مالية وت�شغيلية اأقل. كذلك �شتكون داو مزود تقنية التولوين ثنائي الإي�شو�شيانيت، 
علما باأن داو تعد حاليا رابع اأكرب مورد للتولوين ثنائي الإي�شو�شيانيت يف العامل ولديها اأكرث من 30 عاما من اخلربة يف هذا املجال. وتهدف تقنية )TDI( اإلى 

تقليل التكاليف الراأ�ش مالية والت�شغيلية وتوفري م�شتوى عال من املوثوقية.

�شوف تكون داو اأي�شا مزود تقنية امليثيلني البوليمري ثنائي الفنيل وثنائي الإي�شو�شيانيت )PMDI(. وتوفر تقنية داو مرونة عالية ملجموعة كبرية من املنتجات 
مع قدرة عالية وجمربة على العمل يف جممعات متكاملة. ومتلك داو اأكرث من 20 عاما من اخلربة وت�شغل م�شنعا بحجم عاملي يف تك�شا�ش بالوليات املتحدة 

الأمريكية وتنتج اأكرث من 550 األف طن يف ال�شنة بوا�شطة 3 م�شانع يف 3 بلدان.

�شتكون داو اجلهة املانحة لرتخي�ش التقنية مل�شنع اأك�شيد الإيثيلني )EO( و�شوف توفر تقنية متقدمة للغاية، هي )™METEOR HEXTEO™( )عالمة 
جتارية(، امل�شتخدمة على نطاق وا�شع. وتعد داو اأحد اأكرب منتجي اأك�شيد الإيثيلني يف العامل، وت�شغل 11 م�شنعا على نطاق عاملي يف �شت دول، ولديها ما يزيد 
على 80 عاما من اخلربة يف هذا املجال. كما متلك داو اأكرث من 12 عاما من اخلربة يف ™) METEOR(، ولديها ما يزيد على 1.350 األف طن يف ال�شنة 
من اإنتاج اأربعة م�شانع عاملة. و�شوف يوؤدي ت�شميم املفاعل الواحد اإلى خف�ش الحتياجات من املعدات و�شوف يوفر ت�شميما اأكرث قوة واأكرث اأمانا بطبيعته. 

كما اأن جهاز التحفيز المتالكي اخلا�ش يخف�ش التكاليف الراأ�ش مالية والت�شغيلية ويقلل من انبعاث الغازات.
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كذلك �شتكون داو اجلهة املزودة لتقنية الأمينات. وتعترب داو اأكرب منتج وم�شوق يف العامل لأمينات الإيثانول )EOA( واأمينات الإيثيلني )EA(. ومتتاز عملية  
داو لإنتاج اأمينات الإيثانول بال�شهولة والإنتاج بجودة عالية با�شتمرار واملوثوقية. ومتلك داو اأكرث من 25 عاما من اخلربة يف انتاج اأمينات الإيثيلني وت�شغل 
اأكرب امل�شانع يف العامل. اأما عملية اأمينات الإيثيلني، فهي وا�شحة ومبا�شرة ومنخف�شة تكاليف ال�شيانة والطاقة، الأمر الذي يجعلها اأكرث جاذبية من الناحية 

البيئية.

28 عاما من اخلربة يف ت�شغيل امل�شانع على نطاق  اأكرب منتج يف العامل ولديها ما يزيد على  كما توفر داو تقنية بوتيل ايرثات اجلاليكول )BGE( وهي 
عاملي. وتنتج تقنية داو لبوتيل ايرثات اجلاليكول منتجات ذات جودة عالية با�شتمرار وتزيد موثوقية امل�شنع. كما اأنها توفر القدرة على �شبط وتعديل مزيج 

املنتجات اأثناء العمل.

�شوف ت�شتخدم وحدة اأوك�شيد الربوبيلني تقنية ذات ملكية م�شرتكة بني )BASF SE( وداو. وقد ح�شلت هذه التقنية )التي ل ينتج عنها اأي منتج ثانوي �شوى 
املاء( جائزة حتدي الكيمياء اخل�شراء الرئا�شية لعام 2012م وجائزة معهد املهند�شني الكيميائيني لالبتكار والتميز. وقد بدا اأول م�شنع على نطاق عاملي 

العمل بهذه التقنية يف نهاية عام 2008م، وهناك م�شنع ثان )بحجم يقارب حجم �شدارة( يعمل بها منذ عام 2011م.

كذلك �شتوفر داو تقنية جاليكولت الربوبيلني )PG(. وتعترب داو اأكرب منتج يف العامل جلاليكولت الربوبيلني وهي ت�شغل خم�شة م�شانع يف اأربع دول ولديها 
انخفا�ش  اإلى جانب  املنتجات،  ن�شب  املرونة يف  داو منتجات عالية اجلودة ومب�شتوى عال من  تقنية  وتنتج  املجال.  50 عاما من اخلربة يف هذا  اأكرث من 

ا�شتهالكها للطاقة.

اأخريا، �شوف تقدم داو ل�شدارة تقنية البوليول املجربة واملتبثة اجلدوى. وتعد داو اأكرب منتج للبوليول يف العامل اإذ تنتج اأكرث من 1.300 األف طن يف ال�شنة 
يف 12 م�شنعا منت�شرة يف 12 بلدا. كما متتاز التقنية داو با�شتهالكها املنخف�ش للطاقة وارتفاع ح�شيلة املواد اخلام والقدرة على اإنتاج ت�شكيلة وا�شعة من 

املنتجات.

توريد المواد المحفزة:

�شوف تربم �شدارة اتفاقيات توريد املواد املحفزة )اتفاقيات املواد املحفزة( مع �شركات داو وبع�ش املوردين الآخرين، والتي �شتحدد ال�شروط والأحكام التي 
�شت�شرتي مبوجبها �شدارة مكونات املادة املحفزة المتالكية للم�شروع.

و�شوف تت�شمن اتفاقيات توريد املواد املحفزة مواعيد طلبات ال�شراء وعددها ومتطلبات التوقع وظروف التخزين املقرتحة، علما باأن اخلطوات العامة لعملية 
توريد املواد املحفزة واإجراءات ال�شحن والتخزين م�شبقة الإعداد ومعتمدة جلميع املواد املحفزة.

المواد المحفزة االمتالكية الخاصة بداو:

�شوف تربم �شدارة و�شركات داو ذات ال�شلة اتفاقيات لتوريد املواد املحفزة )اتفاقيات داو لتوريد املواد املحفزة( بخ�شو�ش تقنيات داو التالية: حملول 
البويل ايثيلني، حملول املطاط ال�شناعي، اأمينات الإثيلني، اأك�شيد الإيثيلني ™ )METEOR(، البوليولت )DMC(، واأك�شيد الربوبيلني.

وتت�شمن اأبرز بنود اتفاقيات داو لتوريد املواد املحفزة ما يلي:

 بالن�شبة ملحلول البويل ايثيلني وحملول املطاط ال�شناعي واأمينات الإثيلني والبوليولت )DMC( واأك�شيد الربوبيلني، فاإن ر�شم مكونات املادة   
املحفزة �شيعك�ش التكلفة الفعلية لداو يف توريد املواد املحفزة. اأما بالن�شبة لتقنية اأك�شيد الإيثيلني ™ )METEOR(، ف�شوف  يتم حتديد ر�شم 
مكونات املادة املحفزة وفق معادلة ت�شتند اإلى املوؤ�شرات املن�شورة. و�شوف تبقى �شروط الت�شعري �شارية املفعول طوال مدة اتفاقيات داوى لتوريد 

املواد املحفزة، والتي �شتمتد، عدا البوليولت )DMC(، لفرتة اأطول من املدة املتوقعة للدين الرئي�شي.
 �شوف تكون مكونات املادة املحفزة املوردة مطابقة ملوا�شفات معينة لهذه املواد.  
 �شوف تتبع �شدارة ممار�شات م�شوؤولة فيما يتعلق ب�شالمة مكونات املادة املحفزة وا�شتخدامها وتخزينها والتعامل.  

المواد المحفزة االمتالكية الخاصة بالجهات األخرى:

اأو  اإما من كربيات ال�شركات الكيماوية املتنوعة )مثل با�شف وباير(  اإن جميع املوردين الآخرين هم  من اجلهات املعروفة واملتمر�شة يف هذا املجال وهم 
من موردي املواد املحفزة املعروفني ويتمتعون بح�شور عاملي، علما باأن داو تتمتع بعالقات عريقة وطويلة الأمد مع جميع موردي املواد املحفزة اإلى �شدارة.
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وصف المواد المحفزة االمتالكية الخاصة:

فيما يلي و�شف للمواد املحفزة ذات امللكية اخلا�شة التى �شيتم توريدها اإلى �شدارة لكل عملية مرخ�شة.

املورد نوع املادة املحفزة العملية املرخ�شة

داو اأوروبا )GmbH( )يتم توريد املادة املحفزة 
)BASF من

طبقة ثابتة – حفاز اإبوك�شدة  )HPPO( الهيدروجني بريوك�شيد اأك�شيد الربوبيلني

داو  طبقة ثابتة – رينيوم يحتوي على مادة حفازة  )EA( اأمينات الإثيلني

داو )يتم توريد املادة املحفزة من قبل داوى من 
مورد اآخر(

م�شتهلكة  حملول البويل ايثيلني وحملول املطاط ال�شناعي

داو اأوروبا )GmbH( )يتم توريد املادة املحفزة 
من باير(

م�شتهلكة البوليولت با�شتخدام ال�شيانيد املزدوج املعدن 
)DMC(

داو مادة حمفزة مغلفة بطبقة ف�شية ثابتة  200 )METEOR™ EO( املادة املحفزة

BASF فر�شة ثابتة – حمفز يحتوي بالديوم

فر�شة ثابتة – حمفز يحتوي كوبالت موليبدينم 
)Cobalt Molybdenum(

Pygas هدرجة

فورماك�ش فر�شة ثابتة – حمفز يحتوي كوبالت موليبدينم 
)Cobalt Molybdenum(

 فر�شة ثابتة – حمفز يحتوي على معدن 
)Noble Metal(

فورمالني

امل�شدر: �شدارة

يرجى الطالع كذلك على ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية - اتفاقات توريد املواد املحفزة".
اإلى جمموعة  للغاية بحاجة  املتكاملة  اأن م�شانع �شدارة  الفعالية عامليا يف كل م�شانع �شدارة حيث  املثبتة  الت�شغيلية  داو  واأدوات  اأنظمة  ت�شتخدم  و�شوف 
م�شرتكة من اإجراءات العمل والأدوات الإلكرتونية من اأجل رفع م�شتوى كفاءة الإجراءات و�شالمتها. واأنظمة واأدوات داو الت�شغيلية هي اإجراءات عمل واأدوات 

اإلكرتونية خا�شة بعملية الت�شنيع وت�شتخدمها داو على م�شتوى عاملي لت�شميم م�شانعها و�شيانتها وت�شغيلها بكفاءة وفعالية واأمان.

العمالة وشؤون الموظفين

مت حتديد احتياجات �شادرة من القوى العاملة الالزمة لبدء ت�شغيل امل�شنع يف املرحلة التجريبية والدائمة حيث متت ال�شتفادة باأكرب قدر ممكن من املعايري 
الداخلية واخلارجية ل�شمان توفري اأف�شل م�شتويات العمالة يف موؤ�ش�شة ت�شتخدم اأف�شل اأ�شاليب وممار�شات العمل.

�شوف ي�شتمل كادر العاملني يف ق�شم الت�شنيع يف البداية 40% من العمالة ذات اخلربة وخرباء متخ�ش�شني يف جمالت معينة وعددا من املوظفني املنتدبني/ 
املعارين من اجلهات الراعية واملقاولني، بينما تتكون ن�شبة الـ 60% الباقية من موظفني جدد يتم تعيينهم. و�شيح�شر كل موظف جديد برناجما تدريبيا مكثفا 
و�سامال يعقد يف 34 موقعا ويبداأ يف مواقع اأرامكو ال�شعودية ثم ي�شتكمل مبهام تدريبية مو�شعة يف املن�شاآت البرتوكيماوية التابعة لداو ومواقع مزودي التقنية 

يف خمتلف اأنحاء العامل. وقد بداأ امل�شروع يف تعيني املوظفني لق�شم الت�شنيع يف عام 2011م يف حني بداأ تنفيذ الربنامج التدريبي يف عام 2012م.

البيئة   EHS ق�شم  )با�شتثناء  دائم  موظف   1.900 حوايل  بتوظيف  الت�شنيع  ق�شم  يبداأ  �شوف  الت�شغيلية،  العمليات  وت�شتقر  الدائم  الت�شغيل  يبداأ  عندما 
وال�شحة وال�شالمة( وحوايل 200 مقاول. وبالإ�شافة اإلى ذلك، �شوف ت�شتعني �شدارة بعدد كبري من املوظفني املعارين واخلرباء املتخ�ش�شني يف جمالت 
معينة من اجلهات الراعية ل�شمان بدء العمل ب�شورة اآمنة و�شل�شة والإ�شراع يف نقل املعرفة اإلى موظفيها. ويبني اجلدول التايل الحتياجات املتوقعة لق�شم 

الت�شنيع من العمالة على مدى عمر امل�شروع م�شنفة ح�شب نوع املوظف:

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

1.922 1.787 1.715 1.697 1.631 1.114 223 موظفون

213 203 203 203 145 35 11 مقاولون

33 33 107 139 131 90 46 موظفون معارون

16 34 68 102 84 26 18 خرباء متخ�ش�شون

- - 128 128 144 78 592 متدربون

2.184 2.057 2.221 2.269 2.135 1.343 890 جمموع موظفي ق�سم الت�سنيع

امل�شدر: �شدارة
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اأول �شنتني اإلى خم�ش �شنوات بعد اأن يكون موظفو �شدارة قد  �شيتم اإعادة املعارين واخلرباء املتخ�ش�شني القادمني من اجلهات الراعية تدريجيا خالل 
اكت�شبوا املعرفة واخلربة الكافية لت�شغيل املرافق ب�شكل م�شتقل.

التأمين

جدواه  اأو  امل�شروع  بقاء  تهدد  اأن  جمتمعة،  اأو  منفردة  ميكنها،  التي  املخاطر  تلك  �شد  للتاأمني  خمتلفة  تاأمني  وثائق  بعدة  حتتفظ  اأن  �شدارة  على  يتعني 
القت�شادية. و�شوف ت�شمن �شدارة اأن غطاءها التاأميني معقول التكلفة ومدعوم ب�شكل منا�شب. وقد كلفت اجلهات الراعية اأخ�شائيني يف اإدارة املخاطر / 
التاأمني لتقدمي امل�شورة ب�شاأن خماطر اخل�شارة وم�شائل التاأمني املت�شلة بامل�شروع، واتخاذ الرتتيبات املنا�شبة لكي يكون تاأمني متما�شيا مع اللوائح املحلية 

وملبيا لحتياجات امل�شروع.

 ،)AM Best( كحد اأدنى من قبل �شتاندرد اأند بورز اأو ما يعادله لدى وكالة -A ي�شرتط اأن تكون �شركات التاأمني و�شركات اإعادة التاأمني حا�شلة على الت�شنيف
موديز، اأو فيت�ش. كما ميكن التاأمني لدى �شركات التاأمني و�شركات اإعادة التاأمني اخلا�شة باجلهات الراعية. و�شوف تبذل �شدارة م�شاعيها املعقولة ل�شمان 
اأن يكون ما ل يقل عن 90% )بالن�شبة لتاأمينات مرحلة البناء( اأو 95% )بالن�شبة لتاأمينات املرحلة الت�شغيلية( �شادرة عن �شركة تاأمني خارج اململكة. وميكن 

اأن تختار �شدارة )لكن لي�شت ملزمة( ترتيب دخول �شركات التاأمني ذات ال�شلة يف بوال�ش اإعادة تاأمني.

اإن �شرط اأن وجود تاأمينات مرحلة البناء ينطبق من تاريخ الإقفال اإلى تاريخ العمليات التجارية )يف حالة امل�شروع الذي ينفذه طرف خارجي(، اأو اإ�شدار 
�شهادة ا�شتالم موؤقت )يف جميع احلالت الأخرى(. كما اإن �شرط وجود تاأمينات على املرحلة الت�شغيلية )خالف "تاأمينات توقف العمل"( يطبق اعتبارا من 
تاريخ توقف تاأمينات مرحلة البناء. وقبل تاريخ اكتمال امل�شروع، لي�ش مطلوبا من �شدارة اأن يكون لديها تاأمني توقف العمل لتوفري غطاء �شد الأ�شرار التي 
تلحق مبجمع �شدارة وت�شبب انقطاع عمليات امل�شروع خالل فرتة البناء. ويف تاريخ اكتمال امل�شروع، �شيتم توفري تاأمني �شد توقف العمل على اأن يتم حتديد 

املبلغ الذي يجب التاأمني عليه بحيث ل يقل عن جمموع ما يلي: )1( خدمة الدين، و )2( تكاليف العمليات الثابتة وال�شيانة، على التوايل، ملدة 12 �شهرا.

خالل مرحلة البناء، �شوف حتتفظ �شدارة ببولي�شة "تاأمني على اأعمال الرتكيب / البناء �شد جميع الأخطار"، وبوال�ش تاأمني �شد امل�شوؤولية جتاه الغري، 
على اأن يتم ت�شمية وكالء ال�شمان ب�شفة موؤمن عليهم اإ�شافيني يف بولي�شة التاأمني �شد امل�شوؤولية جتاه الغري. وفيما يتعلق بتاأمينات املرحلة الت�شغيلية التي 
يتم اإبرامها قبل تاريخ اكتمال امل�شروع، �شيتم ت�شمية وكالء ال�شمان كموؤمن عليهم اإ�شافيني يف كل من بولي�شة "التاأمني على املمتلكات" وبولي�شة "تاأمني 
امل�شوؤولية التجارية العامة". واعتبارا من تاريخ اكتمال امل�شروع، �شيتم ت�شمية وكالء ال�شمان كموؤمن اأ�شا�شي عليهم يف جميع بوال�ش تاأمني مرحلة الت�شغيلية.

بالإ�شافة اإلى التاأمينات الرئي�شية املذكورة اأعاله، يجب على �شدارة اأن حتتفظ بتاأمينات مطلوبة مبوجب اأي قانون معمول به مبا يف ذلك جميع املتطلبات 
النظامية واأي من وثائق امل�شروع تكون �شدارة طرف فيها وتكون ملزمة مبوجبها ب�شراء اأي تاأمني والحتفاظ به. ويبقى حق �شدارة يف الحتفاظ بتاأمينات 
خارج نطاق التاأمينات املطلوبة حمفوظا طاملا كانت تلك التاأمينات الأخرى ل توؤثر �شلبا على اأية حقوق للح�شول على التعوي�ش مبوجب تاأمينات مرحلة البناء 
وتاأمينات املرحلة الت�شغيلية وكذلك تلك التاأمينات املطلوبة مبوجب القانون املعمول به اأو وثائق امل�شروع. وجتدر الإ�شارة اإلى اأن نظام التاأمني يف اململكة ما زال 
يف مراحله الأولى من التطور. و�شوف يتم ا�شتخدام �شركات تاأمني مرخ�شة حمليا ب�شكل ح�شري بالن�شبة لبع�ش اأنواع التاأمني املحلية الإلزامية مثل التاأمني 
على ال�شيارات والتاأمني الطبي و�شوء املمار�شة الطبية )موظفي العيادات(. وبقدر ما تقت�شيه القوانني املعمول بها يف اململكة، ميكن ا�شتخدام �شركات تاأمني 
حملية غري م�شنفة لإ�شدار بوال�ش تاأمني حملية. وقد منحت موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ل�شدارة اإعفاء من ال�شرط الذي يتطلب عر�ش 5% فقط من 

وثائق التاأمني على �شركات تاأمني حملية يف اململكة.

يف حال مل يتوفر اأي من التاأمينات املطلوبة ب�شروط جتارية معقولة )مبا يف ذلك التكاليف(، فلن تكون �شدارة ملزمه بالحتفاظ بهذه التاأمينات على اأن 
تبلغ وكيل الدائنني بذلك يف احلال واأن تعيد تقييم ال�شوق مرة كل 12 �شهرا وت�شرتي تلك التاأمينات اإذا ما توفرت يف وقت لحق ب�شروط جتارية معقولة.

تقارير االستشاريين 

عينت �شدارة عددا من ال�شت�شاريني واخلرباء ملراجعة امل�شروع والنموذج املايل من اأجل تزويد حملة ال�شكوك بتقييم م�شتقل جلوانب معينة للم�شروع، مبا 
فيها التزامات �شدارة يف جمال البيئة، حزمة التاأمني املقرتحة، والإيرادات املتوقعة للم�شروع. الرجاء مراجعة املالحق 5-8 من ن�شرة الإ�شدار هذه التي 
تت�شمن ملخ�شات عامة لكل من هذه التقارير، با�شتثناء منوذج تقرير املدقق فهي  ملحقة. و�شوف تتوفر ن�شخ التقارير الكاملة لهذه امللخ�شات العامة، 
وكذلك منوذج تقرير املدقق، للمعاينة من قبل حملة ال�شكوك املحتملني ملدة 20 يومًا قبل تاريخ الإقفال ما دام هناك مبالغ متبقية م�شتحقة الدفع مبوجب 
ال�شكوك من قبل حملة ال�شكوك خالل �شاعات العمل العتيادية يف اأي يوم من اأيام الأ�شبوع )ما عدا اخلمي�ش واجلمعة والعطل الر�شمية( يف املكتب املحدد 
لوكيل حملة ال�شكوك )ات�ش ا�ش بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، املكتب الرئي�شي لت�ش ا�ش بي �شي، �شارع العليا، حي املروج، �ش ب 9084، الريا�ش 

11413، اململكة(.
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خطة التمويل 

يتوقع يف اإطار خطة التمويل الأ�شا�شية للم�شروع، اأن تبلغ تكاليف امل�شروع، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، نحو 19.3 مليار دولر اأمريكي )�شاملة م�شاريف 
التمويل(. و�شيتم متويل تكاليف امل�شروع من خالل اجلمع ما بني الدين الأعلى مرتبة )ذي الأولوية( بحق رجوع حمدود وحقوق امللكية، ب�شرط األ تزيد ن�شبة 
65% للدين الأعلى مرتبة و35% حلقوق امللكية كحد اأق�شى حتى تاريخ اكتمال امل�شروع. وقد تكون حقوق امللكية على �شكل  الدين مقابل حقوق امللكية عن 
اأو قرو�ش امل�شاهمني/ال�شركاء الثانوية )الأدنى مرتبة( )مبا يف ذلك الت�شهيالت اجل�شرية حلقوق امللكية ( يف �شدارة،  م�شاهمات يف را�ش املال �شداره 

وميكن اأي�شا اأن تتكون من التدفقات النقدية ال�شافية النا�شئة داخليًا.

ومن املتوقع اأن يتم الوفاء مبتطلبات الدين الأعلى مرتبة اخلا�ش بامل�شروع من خالل اجلمع ما بني ما يلي:

)اأ(  قر�ش مقّوم بالدولر الأمريكي مقدم من جمموعة من البنوك التجارية على اأ�شا�ش غري مغطى  )والذي ميكن – ح�شب رغبة �شدارة، اأن يت�شمن 
ت�شهياًل مبوجب خطاب اعتماد(.

)ب(  قر�ش مقّوم بالريال مقدم من جمموعة من البنوك التجارية على اأ�شا�ش غري مغطى .

)ج(  واحد اأو اأكرث من الت�شهيالت الئتمانية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية.

)د(  قر�ش مقوم بالدولر و/اأو بالريال ال�شعودي مقدم من �شندوق ال�شتثمارات العامة.

)هـ(  ت�شهيالت القرو�ش التي يتم تقدميها، وتاأمينها اأو �شمانها من قبل وكالت ائتمان ال�شادرات مقومة بالدولر الأمريكي و/اأو الريال ال�شعودية.

)و(  اإ�شدار لأداة واحدة من اأدوات الدين اأو اأكرث من اإ�شدارات الأ�شواق املالية، )مبا يف ذلك اإ�شدار ال�شكوك(.

وفيما يتعلق بت�شهيالت �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي التي �شت�شتمل على مديونية ا�شتبدالية اأو مديونية اإ�شافية )تكميلية(، فلن ين�شم ال�شندوق اإلى 
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، اأو اتفاقية الدائنني، اأو اأي وثيقة متويل عامة اأخرى، كما لن ي�شارك يف متح�شالت حزمة ال�شمان امل�شرتكة. وقد يدخل 
ال�شندوق، اأو ل يدخل يف اتفاقية منف�شلة للدائنني مع الأطراف امل�شمونة، ولكن ل يتوجب عليه القيام بذلك ك�شرط لدخول �شدارة يف ت�شهيالت ال�شندوق. 

�شوف ي�شتفيد �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي من �شمانات معينة خا�شة به، ول تخ�ش اأي طرف اآخر، وذلك ابتداء من تاريخ الدخول يف ت�شهيالت 
ال�شندوق )اإن وجدت(. من املتوقع اأن ت�شتمل حزمة ال�شمانات املنف�شلة ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي على الرهن لبع�ش اأ�شول �شدارة الثابتة، 
والتنازل عن حقوق بع�ش التقنيات املتعلقة بامل�شروع، وابتداًء من تاريخ اكتمال امل�شروع، والتنازل عن التاأمينات املطلوبة، يف كل حالة، اإلى حد ال�شمان الذي 
يطلبه ال�شندوق. ومن املتوقع اأن مينح �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي �شمانًا، ل�شالح الأطراف امل�شمونة، ب�شكل عام، على اأي متح�شالت متبقية بعد 
تنفيذ �شماناته اخلا�شة. ولالطالع على مزيد من و�شف الختالفات يف حزم ال�شمان بني �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي والأطراف امل�شمونة ب�شكل 
عام واملخاطر املتعلقة بها، الرجاء مراجعة ق�شم "عوامل املخاطرة – املخاطر املتعلقة بوثائق الدائنني وال�شمان املقدم من �شدارة و/اأو امل�شدر ملديونيتها 
املالية– ال�شمان الذي تقدمه �شدارة للدين الأعلى مرتبة �شمان حمدود )مبا يف ذلك ت�شهيل ال�شكوك، كما اأن تنفيذه يعتمد على بع�ش الأمور غري املوؤكدة". 

مصادر واستخدامات التمويل:

تتلخ�ش م�شادر وا�شتخدامات التمويل الأ�شا�شية للم�شروع يف اجلدول اأدناه )با�شتخدام �شعر �شرف 3.75 ريال مقابل الدولر(. ا�شتخدمت الأحجام التي 
الذي �شيتم احل�شول عليه  الأولوية  للدين ذي  املبلغ الإجمايل  الأولوية لأغرا�ش تو�شيحية فقط. �شوف يتم حتديد  للدين ذو  املكّونات املختلفة  تظهر بها 

والتخ�شي�ش بني م�شادر الدين من قبل امل�شاهمني بعد الأخذ بعني العتبار التكاليف واأمور اأخرى. 

)مليون دوالر م�شادر التمويل
اأمريكي(

)مليون دوالر ا�شتخدامات التمويل
اأمريكي(

النفقات الراأ�ش مالية، وتكاليف ما قبل 7.300ت�شهيالت وكالت ائتمان ال�شادرات 
الت�شغيل، وغريها

16.679

1.300ت�شهيالت �شندوق ال�شتثمارات العامة 

2.566ت�شهيالت البنوك التجارية*

276تكاليف الت�شغيل ال�شافية قبل الكتمال1.400***الأ�شواق املالية لل�شكوك ما يعادل بالدولر

الر�شيد املطلوب حل�شاب خدمة الدين 
ومتويل ح�شاب الت�شغيل

857

65%12.566اإجمال الدين الأعلى مرتبة

1.520تكاليف التمويل4.252راأ�ش املال / ديون ال�شركاء الثانوية
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)مليون دوالر م�شادر التمويل
اأمريكي(

)مليون دوالر ا�شتخدامات التمويل
اأمريكي(

2.514�شايف الإيرادات قبل الكتمال

35%6.766اإجمايل حقوق امللكية

19.333اإجمايل ال�ستخدام19.333**اإجمايل م�سادر التمويل

*يت�شمن خطابات العتماد امل�شدرة مبوجب ت�شهيالت الدولر، والت�شهيالت املتوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية.

** الأرقام مقربة اإلى اأقرب رقم �شحيح وبالتايل قد ل ي�شح جمعها.

*** قد يزداد ذلك اإلى 2.500 مليون دولر كحد اأعلى بح�شب قابلية ال�شوق. ويف حال زادت قيمة ال�شدار عن 1.400 مليون دولر �شيتم تعديل قيمة باقي م�شادر متويل امل�شروع بناءًا على ذلك.  

 XLS.13013101 امل�شدر: النموذج املايل

القرو�ش املقومة بالدولر الأمريكي التي قدمتها جمموعة البنوك التجارية قد تت�شمن ت�شهيل خطاب اعتماد لغر�ش اإ�شدار خطاب اعتماد لكامل املبالغ، اأو 
جزء منها، املودعة يف ح�شاب الحتياطي اخلا�ش بخدمة الدين وح�شاب الحتياطي املحتفظ به. وت�شكل خطابات العتماد التزامات دين ذو اأولوية وتعامل 

بالت�شاوي مع الدين ذي الأولوية.

�شوف ت�شتمل �شروط التمويل على ما يلي:

)اأ(  �شمانات الكتمال على اأ�شا�ش النفراد: 65% من �شركة اأرامكو ال�شعودية قبل الطرح العام )ب�شرط ا�شتمرارية �شمان الكتمال املقدم من اأرامكو بعد 
الطرح العام، لتغطية ن�شبة مئوية من الدين الأعلى مرتبة الذي ي�شمل كال من م�شاهمتها وم�شاهمة ال�شركة العامة(. و 35% من �شركة داو. مبوجب 
�شمانات الكتمال، ي�شمن الرعاة )حتى تاريخ اكتمال امل�شروع( ت�شديد خدمة الدين، التي مل ت�شدد بوا�شطة �شدارة، كما يتعهدون ح�شب الت�شويت بني 
الأغلبية املطلوبة من جمموعة الدائنني ذوي الأولوية وفقًا لتفاقية الدائنني، ب�شداد الديون الأعلى مرتبة بالكامل يف احلالت التالية )اأ( عدم وقوع تاريخ 

اكتمال امل�شروع بحلول 31 دي�شمرب عام 2020، اأو )ب( وقوع حوادث اإخالل جوهرية معينة.

)ب(  تعهدات من امل�شاهمني/ال�شركاء )منفردين( اإلى �شدارة، بتمويل كامل جتاوزات تكلفة الت�شييد وذلك وفقًا لتفاقية تعهد امل�شاهمني.

التزامات الشركاء/المساهمين:

�شيتم اللتزام بتوفري ما ل يقل عن 35% )كما يف تاريخ اكتمال امل�شروع ( من تكاليف امل�شروع )املقدرة مببلغ نحو 6،8 مليار دولر اأمريكي وذلك يف تاريخ 
ن�شرة الإ�شدار هذه( من خالل حقوق امللكية. وبالن�شبة اإلى راأ�ش املال امل�شدر وقرو�ش امل�شاهمني الثانوية، فمن املتوقع اأن ت�شاهم اأرامكو ال�شعودية مبا ن�شبته 

65% من هذا املبلغ، بينما ت�شاهم  داو بن�شبة %35.

يجب اأن تظل �شركة اأرامكو ال�شعودية و�شركة داو، وفقًا ل�شروط التمويل يف جميع الأوقات طاملا ظلت ال�شكوك قائمة م�شاهمني/�شريكني رئي�شيني يف �شدارة 
)�شواء بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة(. يجوز اأن تنخف�ش ن�شبة ح�شة اأرامكو ال�شعودية يف اأي وقت بعد تاريخ الإقفال املايل الثاين من 65% اإلى 35%، من 
خالل ح�شة راأ�ش مالية من قبل م�شتثمرين من اجلمهور يف اململكة بعد طرح عام اأويل لأ�شهم �شركة جديدة قاب�شة ل�شدارة )امل�شاهم / ال�شريك / ال�شركة 
العامة(. وبا�شتثناء حالة الطرح العام، ل يحق للجهات الراعية خف�ش م�شاهمات/ح�ش�ش اأي منهم غري املبا�شرة يف �شدارة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع. بعد 
تاريخ اكتمال امل�شروع، يجب على الرعاة يف جميع الأوقات الحتفاظ )بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة( مبا ل يقل عن 51% من جمموع الأ�شهم/احل�ش�ش، 

واأل يقل ح�شة اأي منهم عن 20% يف �شدارة.

لن يطلب من ال�شركاء/امل�شاهمني تقدمي متويل حقوق ملكيتهم بالتنا�شب مع حجم الدفعات املقدمة من الديون ذات الأولوية، ولكن ي�شرتط لل�شحب مبوجب 
اأي من الديون ذات الأولوية )ولإ�شدار ال�شكوك( األ تزيد ن�شبة الدين املتبقي مقابل اإلى حقوق امللكية عن 20:80 فورًا بعد ال�شحب اأو الإ�شدار. 

النقود المتاحة لخدمة الدين وجدول إعادة السداد

وفيما يتعلق ب�شدارة، من اأجل اإظهار املبلغ التقديري للتدفق النقدي املتاح خلدمة الدين، والر�شوم والعمولت على جميع املديونية ذات الأولوية القائمة 
واإجمايل دفعات ال�شداد املجدولة للمديونية ذات الأولوية التي �شتتم �شنويًا، بدءًا من العام 2013 حتى 2029م )مع افرتا�ش وقوع الإقفال املايل الثاين(، فمن 
الالزام اتخاذ بع�ش الفرتا�شات مبا فيها )بني افرتا�شات اأخرى( ما يتعلق بـ )1(تاريخ ومبلغ و�شروط واأحكام املديونية التكميلية البتدائية املتوقع تكبدها 
عند الإقفال املايل الثاين، و)2( اأ�شعار العمولة، و)3( الفرتا�شات القت�شادية والفنية للم�شروع. على اأ�شا�ش الفرتا�شات املبينة يف النموذج املايل املوؤرخ 
يف 31 يناير 2013، يظهر اجلدول اأدناه تقدير التدفق املايل املتاح خلدمة الدين والر�شوم والعمولة على جميع املديونية ذات الأولوية القائمة واإجمايل دفعات 

ال�شداد املجدولة للمديونية ذات الأولوية التي �شتتم �شنويًا، بدءًا من العام 2013 حتى 2029م )مبا يف ذلك املديونية التكميلية البتدائية(:
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جدول التدفقات النقدية وخدمة الدين للفرتة من 2013-2029م 

xls.01 13013 امل�شدر: النموذج املايل ل�شدارة

201320142015201620172018201920202021االجمايلالبند )ماليني الدوالرات( 

2.238*التدفقات النقدية ما قبل تاريخ اكتمال امل�شروع 

13)144(6121.765----

التدفقات النقدية املتاحة بعد تاريخ اكتمال 
امل�شروع

9.435-----2.2082.4272.3182.482

3.158231220294350393435430414392�شايف الر�شوم، العالوات والعمولت **

ت�شديد الدفعات املجدولة اخلا�شة بالديون 
ذات الأولوية ***

3.080-----697778791815

20222023202420252026202720282029االجمايلالبند )ماليني الدوالرات(

التدفقات النقدية املتاحة بعد تاريخ اكتمال 
امل�شروع

22.1032.5292.4712.8212.6072.8662.8422.8233.144

1.6603643332922411911377824�شايف الر�شوم، العالوات والعمولت **

ت�شديد الدفعات املجدولة اخلا�شة بالديون 
ذات الأولوية ***

8.9488919661.1171.1291.2101.3491.419867

2.238�شايف الإيرادات ال�شابقة لالكتمال

التدفقات النقدية املتاحة بعد تاريخ اكتمال 
امل�شروع

31.538

4.818�شايف الر�شوم، العالوات والعمولت **

ت�شديد الدفعات املجدولة اخلا�شة بالديون 
ذات الأولوية ***

12.027

قد ل تكون املجاميع دقيقة نظرًا لتدوير بع�ش 
الأرقام

* الرجاء املالحظة اأن هذا املبلغ هو )1( �شايف الإيرادات قبل الكتمال )2( �شايف التكاليف الت�شغيلية قبل الكتمال، يف كل حالة ح�شب املبني يف الق�شم بعنوان "م�شادر وا�شتخدامات النقود" من ن�شرة 
الإ�شدار هذه. 

**  نرجو مالحظة اأنه قبل تاريخ اكتمال امل�شروع )املفرت�ش يف النموذج املايل اأن يكون يف 31 دي�شمرب 2017م(، فاإن جميع العمولت، والعالوات، والر�شوم، والتكالف، وامل�شاريف، والنفقات امل�شاحبة لتمويل 
جممع �شدارة هي تكاليف امل�شروع، وبالتايل فقد افرت�ش اأن يتم متويلها عن طريق الدين ذي الأولوية وحقوق امللكية، وفقًا لأحكام وثائق التمويل. 

***  اإجمايل دفعات ت�شديد الديون ذات الأولوية املجدولة والبالغة 12.027 مليون دولر اأمريكي املبينة اأعاله ل ي�شمل  خطابات العتماد البالغة قيمتها 539 مليون دولر اأمريكي التي من املفرت�ش اإ�شدارها 
مبوجب ت�شهيل خطاب العتماد بتاريخ اكتمال امل�شروع )التي مل يفرت�ش اأنه �شيتم املطالبة بها(. يرجى مالحظة اأن اإعادة التمويل )الت�شديد( التمويل اجل�شري  من متح�شالت الدين ذي الأولوية البتدائي، 

مل يتم ت�شمينه يف الأرقام الواردة اأعاله.
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وصف المصدر

معلومات عامة

�شركة �شدارة للخدمات الأ�شا�شية، هي �شركة م�شاهمة �شعودية مقفلة، تاأ�ش�شت بتاريخ 11 �شفر 1434هـ )املوافق 24 دي�شمرب 2012م( طبقًا لقرار معايل 
وزير التجارة وال�شناعة رقم 29/ف ووفقًا لنظام ال�شركات ونظام ال�شتثمار الأجنبي. وقد مت ت�شجيل املُ�شّدر يف ال�شجل التجاري مبدينة اجلبيل، حتت 
الرقم 2055018374 بتاريخ 3 ربيع الأول 1434هـ، )املوافق 15 يناير 2013م(. وقد مت تاأ�شي�ش املُ�شّدر بغر�ش تنفيذ عقود التغيل وال�شيانة واإدارة وت�شغيل 
م�شانع البرتوكيماويات. و�شيدخل املُ�شدر فقط يف ال�شفقات املت�شورة مبوجب وثائق ال�شفقة. وعنوان املقر الرئي�شي للُم�شّدر  هو مدينة اجلبيل ال�شناعية 
وفقًا لتفاقية   ،34455-4088 الظهران،   ،7448 رقم  �شعود  امللك  وعنوانها طريق  يعمل  التي  املباين  املُ�شّدر  وي�شغل  ال�شعودية.  العربية  اململكة  الثانية يف 

ا�شتئجار من الباطن بتاريخ 24 حمرم 1434هـ املوافق 8 دي�شمرب 2012م، املربمة بني �شدارة كموؤجر من الباطن وامل�شدر كم�شتاأجر من الباطن. 

يبلغ راأ�ش املال امل�شرح به للُم�شّدر 2.000.000 ريال �شعودي )مليونني ريال �شعودي(، مق�شمة اإلى 200.000 �شهم عادي بقيمة ا�شمية مت�شاوية تبلغ 10 
ريالت �شعودية لكل �شهم، وجميعها م�شدرة ومدفوعة بالكامل )اأ�سهم املُ�سّدر(. ول يخ�شع اأي جزء من راأ�ش مال املُ�شّدر حاليًا اإلى حق اخليار. ويو�شح 

اجلدول التايل توزيع ملكية اأ�شهم املُ�شّدر:

القيمة ال�سمية عدد اأ�سهم املُ�سّدرال�سم
لل�سهم )بالريال(

اإجمايل القيمة 
ال�سمية )بالريال(

الن�سبة )%(

40.00010400.00020�شدارة �شكوك واحد بي يف

40.00010400.00020�شدارة �شكوك اثنني بي يف

40.00010400.00020�شدارة �شكوك ثالثة بي يف

40.00010400.00020�شدارة �شكوك اأربعة بي يف

40.00010400.00020�شدارة �شكوك خم�شة بي يف

2.000.000100-200.000الإجمايل

امل�شدر: املُ�شّدر

وبخ�شو�ش اأول اأربعة م�شاهمني مدرجني اأعاله )الذين يت�شرفون كذلك ب�شفتهم اأع�شاء جمل�ش اإدارة عن امل�شدر(، يتم تخ�شي�ش 1000 �شهم من اأ�شهم 
امل�شدر التي يحتفظون بها يف كل حالة لغر�ش تقدمي اأ�شهم ال�شمان املطلوب تقدميها من اأع�شاء جمال�ش اإدارات ال�شركات امل�شاهمة وفقا للنظام، ووفقا 
للنظام الأ�شا�شي للم�شدر بلغ اإجمايل عدد اأ�شهم امل�شدر املخ�ش�شة لهذا الغر�ش 4000 �شهم ، مبعدل 1000 �شهم لكل م�شاهم ذي �شلة، وقيمة اإجمالية 

بلغت 40000 ريال �شعودي من اإجمايل راأ�ش مال الأ�شهم امل�شرح به والبالغ 2 مليون ريال �شعودي.

حتى تاريخ هذه الن�شرة، مل مينح املُ�شدر اأي رهون اأو اأعباء اأو اأو م�شالح �شمان اأخرى على اأي من ممتلكاته، ولكنه �شيفعل ذلك يف، اأو اعتبارًا من تاريخ 
الإقفال وفقًا لوثائق �شمان املُ�شّدر. 

النشاط التجاري للُمصّدر 

للرخ�شة  وفقًا  البرتوكيماويات  وت�شغيل م�شانع  واإدارة  والت�شغيل  ال�شيانة  تنفيذ عقود  الأ�شا�شي يف  نظامه  مو�شح يف  هو  املُ�شّدر ح�شبما  اأغرا�ش  تتمثل 
ال�شادرة عن الهيئة العامة لال�شتثمار رقم 1029331225517 بتاريخ 3 حمرم 1434هـ )املوافق 17 نوفمرب 2012م(.

ل ميلك امل�شدر اأي تاريخ ت�شغيلي م�شبق، اأو ن�شاط جتاري �شابق، ومل يرتب على عاتقه منذ تاريخ تاأ�شي�شه - ولن يرتب م�شتقباًل، اأي م�شئوليات، اأو عمليات 
كبرية، با�شتثناء ما يتعلق باإ�شدار ال�شكوك. وكما يف تاريخ هذه الن�شرة، مل يحقق امل�شدر اأي اأرباح، ومل مينح اأي �شمانات، اأو يتكبد اأي التزامات متوقعة. 

وكذلك كما يف تاريخ هذه الن�شرة، لي�شت هناك اأي دفعات م�شتحقة على املُ�شّدر مبوجب اأي وثيقة من وثائق التمويل.
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هيكل شركة المصدر 

يعك�ش الهيكل التنظيمي التايل هيكل �شركة امل�شدر:

IQGó°U

Qó°üoŸG

 ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‘ »H á°ùªN

 ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‘ »H á©HQG

 ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‘ »H áKÓK

 ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‘ »H ÚæKG

 ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
‘ »H óMGh

امل�شدر: املُ�شّدر

كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، فاإنه ل يوجد للم�شدر اأي �شركة تابعة.

إصدار السندات والصكوك واألوراق المالية

تن�ش املادة 9 من النظام الأ�شا�شي للُم�شّدر على اأن باإمكانه اإ�شدار اأي نوع من ال�شندات اأو ال�شكوك يف اململكة وخارجها وفقًا لالأنظمة واللوائح املنطبقة.

ووفقًا ملوافقة معايل وزير التجارة وال�شناعة بتاريخ 13 �سعبان 1433هـ )املوافق 3 يوليو 2012م(، فقد مت اإعفاء املُ�شّدر من اللتزام بالبند )4( من املادة 
)117( من نظام ال�شركات، وبالتايل ُي�شمح له باإ�شدار اأي �شندات، اأو �شكوك، اأو اأي اأوراق مالية اأخرى بقيمة تزيد عن قيمة راأ�ش املال املدفوع للم�شدر. 
ويرى امل�شدر اأنه مت اإعفاءه ب�شكل �شحيح من الفقرة 4 من املادة 117 من نظام ال�شركات ال�شعودي من قبل وزير التجارة وال�شناعة، واأنها ل تنطبق على 

هذا الإ�شدار.

كما يف تاريخ هذه الن�شرة، فال توجد على املُ�شّدر اأي اأدوات دين، اأو قرو�ش لأجل غري م�شددة، كما لي�شت له اأي اأدوات دين، اأو قرو�ش لأجل )با�شتثناء 
ال�شكوك( م�شرح بها، اأو مت اإن�شاوؤها خالفًا لذلك، ولكن مل يتم اإ�شدارها، اأو �شحبها، ح�شب احلالة.

أعضاء مجلس اإلدارة للمصدر وإداراته

يدير املُ�شدر جمل�ش اإدارة يتاألف من اأربعة اأع�شاء يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية لفرتة ل تزيد عن ثالث �شنوات تقوميية. كل واحد من اأع�شاء 
جمل�ش الإدارة هو �شخ�ش اعتباري وهو يف دوره ممثل من قبل ب�شخ�ش طبيعي يف جمل�ش اإدارة امل�شدر.

وا�شتثناًء مما تقدم، فقد مت تعيني اأول جمل�ش اإدارة للُم�شّدر ملدة خم�ش �شنوات تقوميية من تاريخ القرار الوزاري الذي اأعلن تاأ�شي�ش املُ�شدر، ويتكون من:

املن�سبال�سم

24 دي�شمرب 2012مع�شو ورئي�ش جمل�ش الإدارة�شدارة �شكوك واحد بي يف وميثلها الأ�شتاذ عادل يا�شني احلواج

�شدارة �شكوك اثنني بي يف وميثلها الأ�شتاذ اإدواردو اإومربتو فيالنديا 
فيالنديا 

24 دي�شمرب 2012مع�شو ونائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

24 دي�شمرب 2012مع�شو جمل�ش املديرين�شدارة �شكوك ثالثة بي يف وميثلها الأ�شتاذ وائل بدر بلتاجي

24 دي�شمرب 2012مع�شو واملدير التنفيذي�شدارة �شكوك اأربعة بي يف وميثلها الأ�شتاذ نيلز برت فران�ش م�شوتن 
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تفا�شيل عن املنا�شب ال�شابقة اأو احلالية كع�شو جمل�ش اإدارة

قطاع ال�شركةتاريخ الع�شويةا�شم ال�شركةاال�شم

�شركة اأرامكو ال�شعوديه لتكرير زيت الأ�شتاذ وائل بدر بلتاجي
الت�شحيم

ت�شنيع وت�شويق الزيوت الأ�شا�شية2011 اإلى 2013

ما عدا ع�شو جمل�ش الإدارة املمثل ل�شكوك �شدارة ثالثة بي يف )ال�شيد بلتاجي(، فال ي�شغل اأي من املدراء املمثلني للم�شدر اأي وظائف �شابقة اأو حالية يف 
ع�شوية جمال�ش اإدارات اأخرى. كما اأن �شكرتري جمل�ش اإدارة امل�شدر ال�شيد ريت�شارد بي اأوين، اأمريكي اجلن�شية، ل ي�شغل اأي وظائف �شابقة اأو حالية يف 
ع�شوية جمال�ش اإدارات �شركات اأخرى. وقد عني ال�شيد اأوين ك�شكرتري ملجل�ش اإدارة امل�شدر بتاريخ 24 دي�شمرب 2012م. وقد عمل لدى اأرامكو ال�شعودية منذ 
عام 2001 كمحام عام لدى الإدارة القانونية باأرامكو ال�شعودية، وعمل بالنيابة عن �شدارة منذ يناير 2012م كم�شت�شار اأول وكبري م�شوؤويل اللتزام. وت�شتمل 
خرباته ال�شابقة على املزاولة العامة للقانون يف ولية فلوريدا بالوليات املتحدة الأمريكية، منذ عام 1975. تخرج ال�شيد اأوين من جامعة فلوريدا يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، بدرجة دكتوراة يف القانون، ومت ت�شجيله كمحام لدى حماكم ولية فلوريدا واملحاكم الحتادية ال�شتئنافية يف فلوريدا واألباما، وكالهما 

يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

اأما مدير عام امل�شدر فهو ال�شيد عبا�ش على الهالل، �شعودي اجلن�شية، والذي مل ي�شبق له اأن تقلد اأي من�شب اآخر يف جمل�ش اإدارة �شابق اأو حايل. 

تقدم النبذة التالية عن ال�شرية الذاتية التالية معلومات عن املدراء الذين ميثلون اأع�شاء جمل�ش اإدارة امل�شدر ومدير عام امل�شدر. كافة مدراء امل�شدر غري 
م�شتقلني. كما اأن كافة املدراء هم مدراء غري تنفيذيني با�شتثناء �شكوك �شدارة اأربعة بي يف )التي ميثلها ال�شيد م�شوتن( والذي هو مدير تنفيذي.

ال�شيد عادل يا�شني احلواج، يف تاريخ ن�شرة ال�شدار هذه، هو ع�شو جمل�ش الإدارة املمثل ل�شكوك �شدارة اثنني بي يف، والقائم بالأعمال ب�شفته ع�شوا يف 
جمل�ش الإدارة ورئي�ش جمل�ش اإدارة امل�شدر. عمل لدى اأرامكو ال�شعودية منذ عام 1996 وتقلد عدة منا�شب حما�شبية ويف متويل م�شاريع يف ال�شركة. وكما يف 
تاريخ ن�شرة ال�شدار هذه، فهو املراقب املايل ل�شدارة. ال�شيد احلواج حا�شل على درجة البكالوريو�ش يف علوم الإدارة ال�شناعية واملحا�شبة من جامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن، الظهران، اململكة العربية ال�شعودية. ولد ال�شيد احلواج بتاريخ 18 مار�ض 1963 وهو �شعودي اجلن�شية. 

ال�شيد اإدواردو اأومربتو فيالنديا، كما يف تاريخ ن�شرة ال�شدار هذه، هو ع�شو جمل�ش الإدارة املمثل ل�شكوك �شدارة واحد بي يف، ويعمل ب�شفته ع�شوا يف 
جمل�ش الدارة ونائب رئي�ش امل�شدر. عمل لدى داو منذ عام 1982 يف خمتلف الأدوار املحا�شبية. تخرج ال�شيد فيالنديا من جامعة اإك�شترينادر دي كولومبيا 
دي اإك�شترينادو بدرجة البكالوريو�ش يف علوم املحا�شبة واملالية وحا�شل على �شهادة يف املالية من جامعة دي لو�ش اأنديز دي، بوغوتا، كولومبيا. ولد ال�شيد 

فيالنديا يف 8 نوفمرب 1960 ويحمل اجلن�شية الكولومبية. 

ال�شيد وائل بدر بلتاجي، كما يف تاريخ ن�شرة ال�شدار هذه هو ع�شو جمل�ش الإدارة املمثل ل�شكوك �شدارة ثالثة بي يف ويت�شرف ب�شفته مدير امل�شدر. لدى 
ال�شيد البلتاجي اكرث من 20 عاما من اخلربة يف العمل مع �شركة اأرامكو ال�شعودية، حيث تقلد عدة منا�شب يف جمال متويل امل�شاريع ومتويل ال�شركات ذات 
ال�شلة، مبا يف ذلك من�شب مدير متويل ال�شركات يف اأمانة �شندوق �شركة اأرامكو ال�شعودية. وكما يف تاريخ ن�شرة ال�شدار هذه، فال�شيد البلتاجي هو اأمني 
�شندوق �شدارة. وهو حا�شل على درجة البكالوريو�ش  يف علوم احلا�شب الآيل من جامعة بورتالند وعلى درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة راي�ش، 
وكالهما يف الوليات املتحدة الأمريكية. وقد �شغل من�شب ع�شو يف جمل�ش اإدارة �شركة اأرامكو ال�شعودية لتكرير زيت الت�شحيم )لوبريف(، وهي �شركة تكرير 

نفط، منذ عام 2011. ولد ال�شيد البلتاجي يف 19 اإبريل 1969، وهو �شعودي اجلن�شية.

ال�شيد نيل�ش بريت فران�ش م�شوتن، كما يف تاريخ ن�شرة ال�شدار هذه، هو ع�شو جمل�ش الإدارة املمثل ل�شكوك �شدارة اأربعة بي يف،  ويت�شرف ب�شفته ع�شوا 
يف جمل�ش الإدارة واملدير التنفيذي للم�شدر. وقد عمل لدى �شركة داو منذ عام 2000 يف خمتلف وظائف متويل ال�شركات، وهو، كما يف تاريخ ن�شرة ال�شدار 
هذه، اأمني ال�شندوق امل�شاعد ل�شدارة. تخرج ال�شيد م�شوتن بدرجة املاج�شتري يف الهند�شة من جامعة لوفني الكاثوليكية، وهو حا�شل على درجة املاج�شتري 

يف اإدارة الأعمال من جامعة فلرييك لوفني جيرن لالإدارة، وكلها يف بلجيكا. ولد ال�شيد م�شوتن بتاريخ 29 مايو 1976 وهو بلجيكي اجلن�شية.

ال�شيد عبا�ش علي الهالل، �شعودي اجلن�شية، ويتقلد كما يف تاريخ ن�شرة ال�شدار من�شب املدير العام للم�شدر، حيث مت تعيينه مديرا عاما للم�شدر يف 24 
دي�شمرب 2012م. كما عني يف �شدارة منذ عام 2012 كاأخ�شائي �شريبة. ح�شل على درجة البكالوريو�ش يف املحا�شبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، 

الظهران، اململكة العربية ال�شعودية. 

وردت �شالحيات اأع�شاء جمل�ش الإدارة والرئي�ش يف ق�شم "معلومات عامة" من هذه الن�شرة.
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ويظهر اأدناه الهيكل التنظيمي الذي يظهر املنا�شب الإدارة الرئي�شية الأخرى لدى امل�شدر

á«°SÉ°S’G äÉeóî∏d IQGó°U ácô°T - IQGOEG ¢ù∏›

‘ »H óMGh ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
ÉjófÓ«a OQGhOG `H á∏ã‡

¢ù«FôdG ÖFÉf

‘ »H á©HQCG ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
øJƒ°ùe ¢ùfGôa äôH õ∏«f `H á∏ã‡

ΩÉ©dG ôjóŸG
∫Ó¡dG »∏Y ¢SÉÑY

IQGOE’G ¢ù∏› ÒJôµ°S
øjhCG »H OQÉ°ûàjQ

‘ »H ÚæKG ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
êGƒ◊G ∫OÉY `H á∏ã‡

¢ù«FôdG

‘ »H áKÓK ∑ƒµ°U IQGó°U ácô°T
»LÉà∏H πFGh `H á∏ã‡

امل�شدر: �شدارة

مل ي�شهر اإع�شار اأي من اأع�شاء جمل�ش اإدارة ال�شركة، اأو الأع�شاء املمثلني، اأو �شكرتريها كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

مل ي�شبق اأن مت  توظيف اأي من اأع�شاء جمل�ش الإدارة اأو الأع�شاء املمثلني، اأو كبار التنفيذيني، اأو �شكرتري ال�شركة لدى امل�شدر، ب�شفة اإدارية اأو اإ�شرافية من 
قبل اأي �شركة مت اإعالن اإع�شارها اأو اإفال�شها خالل اخلم�ش �شنوات ال�شابقة.

لي�ش لأي من اأع�شاء جمل�ش الإدارة املمثلني، اأو كبار التنفيذيني، اأو �شكرتري ال�شركة لدى امل�شدر )مبا يف ذلك اأقاربهم والأطراف املنت�شبة لهم(، اأي م�شلحة 
مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف الأ�شهم اأو اأدوات الدين اخلا�شة بامل�شدر ويف حالة اأول اأربعة من اأ�شل خم�شة م�شاهمني يف امل�شدر )وهم �شكوك �شدارة اثنني 
بي يف، و �شكوك �شدارة واحد بي يف، �شكوك �شدارة ثالثة بي يف، �شكوك �شدارة اأربعة بي يف(، فاإنهم يت�شرفون اأي�شًا ب�شفة مدراء امل�شدر. وعلى وجه 
التحديد،  ب�شفتهم كمدراء امل�شدر، يتم تخ�شي�ش 1000 من اأ�شهم ال�شمان املطلوب من مدراء �شركات امل�شاهمة تقدميه وفقا للنظام الأ�شا�شي للم�شدر. 

بلغ اإجمايل عدد اأ�شهم امل�شدر املخ�ش�شة لغر�ش تقدمي مثل هذا ال�شمان 4000 �شهم.

لي�ش للم�شدر اأي �شوابق ت�شغيلية اأو ن�شاط جتاري �شابق، وبالتايل مل ي�شتلم اأي من اأع�شاء جمل�ش الإدارة اأو ممثليهم، اأو كبار التنفيذيني لدى امل�شدر اأي 
دفعات خالل الثالث �شنوات ال�شابقة لالإدراج.

كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، فاإنه مل يحدث اأي انقطاع يف ن�شاط امل�شدر، مما يوؤثر على اأو قد له تاأثري على املركز املايل مل�شدر منذ 24 دي�شمرب 2012م 
)تاريخ تاأ�ش�ش امل�شدر(.

اأي منهم(  اأقارب  )اأو  اأعاله  املدرجني  التنفيذيني  كبار  اأو  املمثلني،  الأع�شاء  اأو  الإدارة  اأع�شاء جمل�ش  اأو مقرتحة بني  اأي عقود خدمة حالية  لي�ش هناك 
وامل�شدر.

لي�ش هناك عقود اأو ترتيبات �شارية املفعول اأو مت�شورة يكون اأي ع�شو جمل�ش اإدارة، اأو ع�شو ممثل لع�شو جمل�ش الإدارة، اأو اأي من كبار التنفيذيني املدرجني 
اأعاله )اأو اأقارب اأي منهم( م�شالح منها فيما يتعلق بن�شاط امل�شدر

لي�ش للم�شدر اأي جلان جمل�ش اإدارة.

ل ميلك امل�شدر اأي ممتلكات، مبا يف ذلك ح�ش�ش يف اأوراق مالية قائمة على اأ�شا�ش التعاقد اأو غريها من الأ�شول التي قد تتعر�ش قيمتها للتقلبات اأو قد 
يكون من ال�شعب التحقق منها على وجه اليقني، والتي توؤثر ب�شكل كبري على تقييم املركز املايل للم�شدر.

مل تطراأ اأي تغيريات على راأ�ش مال امل�شدر منذ تاأ�شي�شه يف 11 �شفر 1434هـ  )املوافق 24 دي�شمرب 2012م(.

ل يوجد لدى امل�شدر يف تاريخ هذه الن�شرة �شيا�شة خا�شة بالإهالك. ول ميلك امل�شدر حاليا اأي اأ�شول ثابتة جوهرية، ومن غري املتوقع اأن ميلك اأي اأ�شول 
ثابتة جوهرية يف امل�شتقبل.
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ملخص وظائف كبار التنفيذيين التابعين للمصدر

الأ�شتاذ م�شوتن يقوم ب�شفته املدير التنفيذي لدى امل�شدر باإدارة الأن�شطة اليومية للم�شدر وتنفيذ كافة التعليمات ال�شادرة عن جمل�ش اإدارة امل�شدر ورفع 
تقارير اإلى جمل�ش اإدارة امل�شدر.

تلك  اأثناء  املتخذة  والقرارات  امل�شدر  اإدارة  جمل�ش  اجتماعات  حما�شر  تدوين  عن  م�شوؤوًل  يعترب  امل�شدر  اإدارة  جمل�ش  �شر  اأمني  ب�شفته  اأوين  الأ�شتاذ 
الجتماعات والحتفاظ بها، بالإ�شافة اإلى الوظائف الأخرى التي يتم توكيله بها من قبل جمل�ش الإدارة.

الأ�شتاذ الهالل ب�شفته املدير العام يعترب م�شوؤوًل عن املهاّم املحددة من قبل جمل�ش الإدارة والتي يتم توكيله بها من حني لآخر من قبل رئي�ش جمل�ش اإدارة 
امل�شدر واملدير التنفيذي لدى امل�شدر. 

موظفو المصدر  

ل يوجد لدى املُ�شّدر اأي موظفني كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، ويتوقع اأن يكون لديه موظف واحد م�شتقباًل.

المنازعات واإلجراءات القانونية

بح�شب علم املُ�شّدر، فاإنه ل توجد عليه يف تاريخ هذه الن�شرة اأي ق�شايا اأو دعاوى )مبا يف ذلك اأي ق�شايا اأو دعاوى، قائمة وقيد النظر، اأو هناك تهديد 
برفعها( ميكن اأن يكون لها اأثر �شلبي ملمو�ش على ن�شاط املُ�شّدر اأو و�شعه املايل.
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وصف صدارة 

يف 12 مايو 2007م )املوافق 25 ربيع الثاين 1428هـ(، وقع ال�شركاء املوؤ�ش�شون مذكرة تفاهم )عدلت واأعيدت �شياغتها يف 30 �شبتمرب 2010م( من اأجل 
اإقامة امل�شروع يف اململكة، ويت�شمن امل�شروع اإن�شاء جممع متكامل ل�شناعة املواد الكيماوية واملواد البال�شتيكية بتكلفة تقدر حاليا مببلغ 19.3 مليار دولر 

اأمريكي، وذلك يف مدينة اجلبيل ال�شناعية الثانية على ال�شاحل ال�شرقي من اململكة.

ذات  �شركة  تاأ�شي�ش  على  اأخرى  اأمور  وافقوا مبوجبها من جملة  �شركاء  اتفاقية  املوؤ�ش�شون  ال�شركاء  وقع  )املوافق1432/10/11هـ(،  2011م  اأكتوبر  يف 8 
م�شوؤولية حمدودة )با�شم �شركة �شدارة للكيميائيات( وفقا لأنظمة اململكة بغر�ش تنفيذ امل�شروع. وقد وافق ال�شريك التابع لأرامكو ال�شعودية وال�شريك التابع 
لداو على امل�شاهمة يف راأ�شمال هذه ال�شركة بن�شبة 65% و 35%، على التوايل، ب�شرط اأن يبيع ال�شريك اأرامكو ال�شعودية، تبعا لظروف ال�شوق وب�شرط موافقة 
اجلهات التنظيمية، ن�شبة 30% من هذه ال�شركة اإلى �شركة قاب�شة يتم تاأ�شي�شها )ال�شركة العامة(، لكي ُي�شمح للجمهور يف اململكة بامل�شاركة يف امل�شروع من 

خالل طرح اأ�شهم يف ال�شركة العامة لالكتتاب العام الأويل.

تاأ�ش�شت �شدارة ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة وهي قائمة وتعمل وفقا لأنظمة اململكة وم�شجلة يف ال�شجل التجاري ملدينة اجلبيل برقم 2055014427 وتاريخ 
1432/12/03هـ)املوافق 30 اأكتوبر 2011م(، وفقا لنظام ال�شركات ال�شعودي ونظام ال�شتثمار الأجنبي، ورخ�شة ال�شتثمار ال�شناعي ال�شادرة عن الهيئة 
العامة لال�شتثمار يف اململكة العربية ال�شعودية رقم 1210321011644، و�شروط واأحكام عقد تاأ�شي�ش �شدارة امل�شدق من قبل كاتب العدل يف الهيئة العامة 
لال�شتثمار يف مدينة الريا�ش يف ال�شفحة 18، رقم 594، املجلد 24، واملوؤرخ يف 1432/11/21هـ )املوافق 19 اأكتوبر 2011م(. والتعديل الذي اأدخل على 
النظام الأ�شا�شي ل�شدارة وفق ما متت امل�شادقة عليه من قبل كاتب العدل يف الهيئة العامة لالإ�شتثمار يف املنطقة ال�شرقية يف ال�شفحة 93، رقم 92، جملد 
العربية  31961، اململكة  11811، مدينة اجلبيل ال�شناعية   ، 2012م(، عنوان �شدارة امل�شجل هو �ش.ب  19 دي�شمرب  1434/2/6 هـ )املوافق  بتاريخ   22
ال�شعودية. ول�شدارة اأي�شا مكتب فرعي يف الظهران وم�شجل لدى الهيئة العامة لال�شتثمار مبوجب �شجل جتاري م�شجل يف مدينة اجلبيل برقم 2052002061 
بتاريخ 1433/11/30هـ )املوافق 16 اكتوبر 2012(. يقع الفرع يف الرتكي بزن�ش بارك، الظهران، اململكة العربية ال�شعودية، وعنوانه امل�شجل هو �ش. ب. 

11811، مدينة اجلبيل ال�شناعية 31961، اململكة العربية ال�شعودية.

�شيبقى ال�شريكان املوؤ�ش�شان )مع مراعاة الظروف املو�شوفة يف الق�شم الوارد يف ن�شرة الإ�شدار هذه بعنوان "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية – اتفاقية 
الأحكام العامة ال�شاملة – قيود نقل الأ�شهم"(، ويف جميع الأوقات، طاملا كانت ال�شكوك غري م�شددة، وما دام ال�شركاء الكبار يف �شدارة يحتفظون مبا ل 

يقل عن 51% من اأ�شهم �شدارة يف الإجمايل بينهما، على اأن ل تقل ح�شة الواحد منهما عن 20% كحد اأدنى.

كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، تعمل �شدارة ب�شكل تام وتدير اأعمالها اليومية. ولكن باعتبار اأن امل�شروع جديد بالكامل وقيد الن�شاء حاليا، فاإن �شدارة 
لي�ش لها تاريخ ت�شغيلي �شابق. وهي لن حت�شل على اأي اإيرادات ملمو�شة مادية حتى تبداأ يف اإنتاج املنتجات وبيعها لعمالئها. الرجاء مراجعة ق�شم "عوامل 

املخاطرة - املخاطر املتعلقة باأعمال �شدارة وامل�شدر وامل�شروع " من ن�شرة الإ�شدار هذه.

كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، يبلغ راأ�ش مال �شدارة امل�شرح به مبلغ 9.699.642.000 ريال �شعودي ممثلة يف عدد 969.964.200 �شهم عادي، بقيمة 
ا�شمية قدرها 10 ريالت لكل �شهم. ول يوجد لدى �شدارة اأي فئات اأخرى قائمة من الأ�شهم امل�شدرة. ول يخ�شع اأي جزء من راأ�ش مال �شدارة يف الوقت 

الراهن لأي خيار.

وكما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، ل يوجد لدى �شدارة اأي اأدوات دين قائمة غري م�شددة ولي�ش لديها اأي اأدوات دين مت اإن�شاوؤها ومل ت�شدر، خالف الرتتيبات 
املالية التي اأبرمتها من قبل )كما هو مو�شح يف ن�شرة الإ�شدار هذه(. 

وكما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، مل يحث اأي انقطاع يف اأعمال �شدارة مما قد يكون له اأثر �شلبي على املركز املايل ل�شدارة خالل فرتة الثني ع�شر �شهرًا 
املا�شية.

الهيكل التنظيمي لصدارة:

يدير �شدارة جمل�ش اإدارة وجمعية عمومية. و�شوف يتاألف جمل�ش اإدارة، قبل الطرح العام الأويل لأ�شهم ال�شركة العامة )اإذا حدث(، من ثمانية اأع�شاء مت 
تعيينهم من قبل امل�شاهمني املوؤ�ش�شني. يحق لكل م�شاهم موؤ�ش�ش تر�شيح اأربعة اأع�شاء جمل�ش الإدارة قبل اإجراء عملية الت�شويت من قبل امل�شاهمني املوؤ�ش�شني 
على تعيني الأع�شاء املر�شحني على النحو ال�شابق. يخ�شع تعيني كل ع�شو من اأع�شاء جمل�ش الإدارة للوفاء مبعايري الأهلية املتفق عليها من قبل امل�شاهمني 
املوؤ�ش�شني. و�شيكون رئي�ش جمل�ش الإدارة مر�شحا من قبل ال�شريك اأرامكو ال�شعودية ونائب الرئي�ش مر�شحا من ال�شريك داو. اأما بعد الطرح العام لأ�شهم 
ال�شركة العامة )اإذا حدث(، ف�شوف يحق لكل �شريك موؤ�ش�ش اأن يعني ثالثة اأع�شاء يف املجل�ش، يف حني �شيحق لل�شركة العامة تعيني اثنني من اأع�شاء جمل�ش 

الإدارة.
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ويبني الهيكل التنظيمي التايل العالقات التعاقدية الرئي�شية ل�شدارة )با�شتثناء ال�شركات التابعة غري العاملة وذات الأغرا�ش اخلا�شة( كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه.

مالحظة: اتفاقيات ت�شويق ونقل منتجات داو، واتفاقيات اخلدمات التقنية، اتفاقيات ترخي�ش التقنية، واتفاقيات توفري املواد املحفزة ت�شتفيد من �شمانات 
داو. يرجى الطالع على ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية" من ن�شرة ال�شدار هذه للح�شول على مزيد من التفا�شيل.

الرجاء الإطالع على ن�شخة اأكرب يف جدول 1 
امل�شدر: املُ�شدر

الإ�شارات الواردة يف هذا املخطط البياين اإلى "داو" تعني داو اأو ال�شركات املن�شبة لها، ح�شب مقت�شى احلال. ف�شال انظر "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية" 
بالن�شبة لكيان داو الذي هو طرف يف كل اتفاقية من هذه التفاقيات.

تتم مزاولة ن�شاط �شدارة عرب اأربعة خطوط عمل رئي�شية، هي كالتايل:

وبدء     )EH&S( وال�شالمة وال�شحة  البيئة  واملوثوقية،  العمليات،  وهند�شة  ال�شيانة،  للعمليات:  اأق�شام  اأربعة  يدير  الذي  والهند�شة،   الت�شنيع 
العمل والت�شغيل التجريبي. 

 املالية، الذي يدير وظائف املراقبة واخلزينة والتقييم القت�شادي والتمويل التجاري.  
 الأعمال واخلدمات، الذي يدير �شل�شلة التوريد، والت�شويق واملبيعات، وامل�شرتيات، وتقنية املعلومات، والتفاعل ال�شرتاتيجي والتكامل.  
الب�شرية    املوارد  �شيا�شات  اللوج�شتية،  اخلدمات  املكاتب،  خدمات  والجتماعية،  الب�شرية  املوارد  خدمات  يدير  الذي  ال�شناعية،   العالقات 

والتطوير التنظيمي، التوظيف، الأمن ال�شناعي والوقاية من احلرائق، التدريب والتطوير، ال�شوؤون العامة واحلكومية، وتن�شيق املوظفني املعارين.
القيمة    وجممع   ،)EH&S( وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  التجاري،  التخطيط  والتدقيق،  املراجعة  العام،  امل�شت�شار  وت�شمل  اأخرى،    جمالت 

.)Park Value(
وبالإ�شافة اإلى ذلك، مت ت�شكيل فريق لإدارة امل�شروع والذي �شيبقى عامال حتى النتهاء من بناء جممع �شدارة والت�شغيل التجريبي. و�شوف يتولى فريق اإدارة 

امل�شروع مهام اإدارة الأعمال الهند�شية وال�شراء والبناء واأن�شطة الت�شغيل املت�شلة بامل�شروع.

كما هو عليه احلال يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، لي�ش هناك لدى �شدارة �شيا�شة خا�شة بالبحث والتطوير للمنتجات اجلديدة وعمليات الإنتاج.
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اإلدارة:

يحدد امللخ�ش التايل الأحكام املرجعية التي �شتعمل يف اإطارها كل جلنة من اللجان الإدارية ل�شدارة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه.

لجنة تنفيذ المشروع

هي اللجنة امل�شوؤولة عن الإ�شراف على اأن�شطة �شدارة املتعلقة بت�شميم وهند�شة وبناء جممع �شدارة. وتتاألف جلنة تنفيذ امل�شروع من اأربعة اأع�شاء، لكل 
�شريك موؤ�ش�ش احلق يف تعيني ممثلني اثنني كاأع�شاء يف جلنة تنفيذ امل�شروع. ويكتمل الن�شاب القانوين لأي اجتماع من اجتماعات جلنة تنفيذ امل�شروع يف 
حال ح�شور كافة اأع�شاء اللجنة بالأ�شالة اأو بالإنابة من خالل وكيل مفو�ش ومبلغ ح�شب الأ�شول. وتتخذ جلنة تنفيذ امل�شروع  قراراتها عن طريق الت�شويت 
الإيجابي بالإجماع من كافة اأع�شاءها. و�شيتم يف تاريخ اكتمال اجناز امل�شروع حل جلنة تنفيذ امل�شاريع وتويل الفريق الإداري التابع ل�شدارة كافة امل�شوؤوليات 

املتبقية لتلك اللجنة.

لجنة التدقيق / المراجعة

تتولى جلنة املراجعة م�شوؤولية مراجعة و�شمان كفاية وفعالية ال�شيا�شة املحا�شبية ل�شدارة ونظام ال�شوابط الرقابية الداخلية لدى �شدارة واملوافقة على 
خطط املراجعة الداخلية وتوجيهها والإ�شراف على اإعداد البيانات املالية، والتو�شية بتعيني مراجعي احل�شابات اخلارجيني كمراجع م�شتقل، و�شمان توفري 
الو�شول املطلوب من قبل املراجع امل�شتقل اإلى دفاتر �شدارة واإلى �شجالتها وموظفيها وو�شول اأي مراجعني معينني من قبل امل�شاهمني الأفراد، �شواء ب�شورة 
اأربعة  اأو منف�شلة، لإجراء عمليات مراجعة احل�شابات نيابة عنهم. وقبل قبول �شريك ال�شركة العامة ك�شريك، �شوف تت�شكل جلنة املراجعة من  م�شرتكة 

مدراء، لكل �شريك موؤ�ش�ش احلق يف تعيني اثنني من اأع�شاء جمل�ش اإدارته  املر�شحني من قبله كاأع�شاء يف جلنة املراجعة.

بعد قبول دخول �شريك ال�شركة العامة ك�شريك، �شوف تت�شكل جلنة املراجعة من ثالثة مدراء يحق لكل �شريك موؤ�ش�ش و�شريك ال�شركة العامة يف تعيني ع�شو 
واحد من اأع�شاء جمل�ش اإدارته املر�شحني من قبله ب�شفة ع�شوًا يف جلنة املراجعة. ول يجوز تعيني اأع�شاء يف جلنة املراجعة من اأع�شاء فريق اإدارة �شدارة. 

اللجنة المالية

اللجنة املالية هي اللجنة امل�شوؤولة عن تن�شيق كافة عنا�شر ديون امل�شروع وعن اقرتاح توقيت وحجم كافة توزيعات الأرباح وفقا ل�شيا�شة توزيع الأرباح لدى 
�شدارة. وتتكون اللجنة املالية من اأربعة اأع�شاء لكل �شريك موؤ�ش�ش احلق يف تعيني اثنني من اأع�شاء جمل�ش اإدارته ممن ير�شحهم كاأع�شاء يف جلنة املالية.

لجنة التعويضات

جلنة التعوي�شات هي امل�شوؤولة عن و�شع �شيا�شات عامة حول التوظيف، والتعوي�شات، واملزايا الوظيفية املنطبقة على كافة موظفي �شدارة.  وينبغي تطوير 
�شيا�شة التوظيف والتعوي�ش اخلا�شة ب�شدارة وتطبيقها بالكامل بطريقة ت�شتهدف الن�شجام مع الأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية  ال�شعودية، وم�شتقلة 
عن ال�شركاء املوؤ�ش�شني ودون الرجوع اإليهم. وتتكون جلنة التعوي�شات من اأربعة مدراء لكل �شريك موؤ�ش�ش احلق يف تعيني ع�شوين من جمل�ش اإدارته املر�شحني 

من قبله كاأع�شاء يف جلنة التعوي�شات.

لجنة الصحة والسالمة والبيئة واألمن

تتولى جلنة ال�شحة وال�شالمة والبيئة والأمن امل�شوؤولية ملراقبة اللتزام ب�شيا�شات ال�شحة وال�شالمة والبيئة والأمن. وتتاألف جلنة ال�شحة وال�شالمة والبيئة 
والأمن من اأربعة مدراء لكل �شريك موؤ�ش�ش احلق يف تعيني ع�شوين من جمل�ش اإدارته املر�شحني من قبله كاأع�شاء يف جلنة ال�شحة وال�شالمة والبيئة والأمن.

لجنة األخالق وااللتزام 

تنفذ جلنة الأخالق واللتزام الواجبات وامل�شوؤوليات املناطة بها من حني لآخر من قبل جمل�ش اإدارة �شدارة. وقبل قبول �شريك ال�شركة عامة ك�شريك، 
تت�شكل جلنة الأخالق واللتزام من اأربعة اأع�شاء، لكل �شريك موؤ�ش�ش احلق يف تعيني ع�شوين من جمل�ش اإدارته املر�شحني من قبله كاأع�شاء يف جلنة كاأع�شاء 
يف جلنة الأخالق واللتزام. وبعد قبول دخول �شريك ال�شركة العامة ك�شريك، تت�شكل جلنة الأخالق واللتزام من ثالثة اأع�شاء، لكل �شريك موؤ�ش�ش و�شريك 

ال�شركة العامة احلق يف تعيني ع�شو واحد يف جلنة الأخالق واللتزام. 
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اإلدارة:

جمل�ش الإدارة

يوفر اجلدول التايل  بع�ش املعلومات املتعلقة باأع�شاء جمل�ش اإدارة �شدارة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه:

تاريخ التعيني  اجلن�سية ال�سفة املن�سب ال�سم

23 مايو 2012م �سعودي ال�شريك اأرامكو ال�شعودية الرئي�ش عبدالرحمن بن فهد الوهيب 

30 اأكتوبر 2011م �سعودي ال�شريك اأرامكو ال�شعودية ع�سو اأحمد عثمان اخلويطر

30 اأكتوبر 2011م �سعودي ال�شريك اأرامكو ال�شعودية ع�سو عبدالعزيز حممد القدميي

30 اأكتوبر 2011م �سعودي ال�شريك اأرامكو ال�شعودية ع�سو توفيق حمد القب�شاين

30 اأكتوبر 2011م بريطاين ال�شريك داو نائب الرئي�ش جيم�ش د. مكلفيني

1 يناير 2013م اأمريكي ال�شريك داو ع�سو كارول اإيه وليامز

30 اأكتوبر 2011م اأمريكي ال�شريك داو ع�سو هوارد انقرليدر

30 اأكتوبر 2011م اأمريكي ال�شريك داو ع�سو ويليام ات�ش ويدمان

امل�شدر: �شدارة

مت تعيني مايكل ل. اأومري ك�شكرتري ملجل�ش الإدارة بتاريخ 30 اأكتوبر 2011م.

وفيما يلي التفا�شيل املتعلقة بع�شوية اأع�شاء املجل�ش ال�شابقة اأو احلالية يف جمال�ش اإدارة �شركات اأخرى:

القطاع الذي تعمل فيه ال�سركةتاريخ الع�سويةا�سم ال�سركةال�سم

�شركة عمليات اأرامكو اخلليج عبدالرحمن بن فهد الوهيب
)AGOC(

�شركة اأرامكو ال�شرق الأق�شى 
)بكني( خلدمات الأعمال

�شركة فيال البحرية العاملية املحدودة 

موتيفا اإنرتبرايزز األ األ بي

�شركة تكرير اأرامكو ال�شعودية �شل  
)SASREF(

برتو رابغ

م�شفاة اأرامكو ال�شعودية موبيل 
)SAMREF(

ال�شركة ال�شعودية للكهرباء

اأ�ض اأويل – كوريا اجلنوبية

2009م - 2012م

2012م حتى الآن

2012م حتى الآن

2013 حتى الآن
2009م - 2012م 

2005 حتى 2007

2004 حتى 2008

2002 حتى 2005

1999 حتى 2003

اإنتاج النفط

خدمات الزيت

نقل الزيت/الهيدروكربونات

خدمات الزيت

تكرير النفط

الكيماويات

تكرير النفط

اأنظمة الطاقة

التكرير والكيماويات 

م�شفاة الكيماويات2011م حتى الآن�سوا �سلاأحمد عثمان اخلويطر

تكرير/توزيع النفط / قطاع جتارة 
التجزئة وال�شولر 

 WA’ED واعد

مركز اأرامكو ال�شعودية لريادة 
الأعمال

برتون كوربوري�شن

�شركة عمليات اخلليج

2011-2012م

2005 حتى 2007
2011 م حتى الأن

تكرير/توزيع النفط / جتارة التجزئة

اإنتاج النفط

هيئة البرتوكيماويات والكيماويات عبدالعزيز حممد القدميي
اخلليجية

 البرتوكيماويات / الكيماويات2012م حتى الآن

راأ�ش املال املغامر2012م حتى الآن�شركة اأرامكو ال�شعودية للطاقة
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القطاع الذي تعمل فيه ال�سركةتاريخ الع�سويةا�سم ال�سركةال�سم

 )فوجيان للتكرير 
  FREP والبرتوكيماويات

�شركة )�شينوبيك �شنمي 
)فوجيان( للنفط املحدودة 

  SSPC

�شركة ينبع اأرامكو �شينوبيك 
للتكرير )يا�شرف(

 2010م حتى الآن 

 2010م حتى الآن 

2009 حتى 2011

 الزيت/ والغاز 

 الزيت/ والغاز 

الزيت/ والغاز

�شركة خدمات اأرامكو بي يفتوفيق حمد القب�شاين

)API( معهد البرتول الأمريكي

موتيفا اإنرتبرايزيز

)�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(

�شركة التكرير ال�شعودية.

2011م حتى الآن

2009م حتى الآن 

2009م حتى الآن 

2009م حتى الآن 

اخلدمات يف الوليات املتحدة الأمريكية

الزيت/ والغاز 

النفط والغاز – اأدنى ال�شيل

النفط والغاز – اأدنى ال�شيل

ل ينطبقل ينطبقل ينطبقجيم�ش د. مكلفيني

جامعة كارنيج ميلونكارول ويليامز

زيب اإنك

2012 حتى الآن

2012 حتى الآن

تعليم

حلول تنظيف مهنية

داو ميت�شوي كلور-األكالي األ 
األ �شي

كيماويات2011م حتى الآن

داو للعلوم الزراعية )�شركة ذات هوارد اجنرليدر
م�شوؤولية حمدودة(

الزراعة2012م حتى الآن

)Michigan Crossroads 
Council، Boy Scouts of 

America(

 دعم برامج وموؤ�ش�شات 2012م حتى الآن
)Michigan Boy Scout(

 وولفرين بانكورب 
)Wolverine Bancorp(

القطاع املايل2011م حتى الآن

دعم موؤ�ش�شات ال�شباب الإقليمية2009م حتى الآنموؤ�ش�شة البي�ش بول يف ميت�شيغان

احلفاظ على اأمريكا جميلة

 Keep America(
)Beautiful

منظمة غري ربحية2006م حتى الآن

جمل�ش اأمناء جامعة �شنرتال ويليام ات�ش ويدمان
ميت�ش�شغان

التعليم2013م حتى الآن 
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القطاع الذي تعمل فيه ال�سركةتاريخ الع�سويةا�سم ال�سركةال�سم

داو للعلوم الزراعية )�شركة ذات 
م�شوؤولية حمدودة(

التعليم2010م حتى الآن 

الت�شنيع / ال�شيليكونات2010م حتى الآن �شركة داو كورنينغ

دعم منظمات ال�شباب الإقليمية2008م حتى الآن �شركة موؤ�ش�شة ميت�شيغان للبيزبول

مد ميت�شيغان لل�شحة 
MidMichigan Health

الرعاية ال�شحية2008م حتى الآن 

مركز مد ميت�شيغان الطبي 
ميدلند

الرعاية ال�شحية2004م حتى الآن 

القطاع املايل 2000م حتى الآناحتاد ائتمان موظفي داو كيميكال

�شركة اأرامكو للنقل اجلويمايكل ل. اأومري

�شركة طريان ارامكو

�شركة اأرامكو كابيتال )�شركة 
ذات م�شوؤولية حمدودة(

�شركة اأرامكو للخدمات املالية

)CCC( كلني كاريبيان كورب

�شركة ارامكو خلدمات التدريب

 Associated شركة اأرامكو�

�شركة اأرامكو للخدمات

ال�شركة ال�شعودية للبرتول الدولية

ال�شركة ال�شعودية للتكرير

)CCC( كلني كاريبيان كورب

وي�شرتن اأتال�ش اإنرتنا�شيونال

 Western Atlas
.International، Inc

2004

2003 حتى 2011

2001 حتى 2007

1995 حتى 2011

1995 حتى 1996

1996 حتى 2011

1991 حتى 2011

1991 حتى 2011

1991 حتى 2011

1991 حتى 2011

1990 - 1994; 2000 حتى 2009 

1987 حتى 1988م

الزيت/ والغاز 

الزيت/ والغاز 

الزيت/ والغاز 

الزيت/ والغاز 

الزيت/ والغاز 

الزيت/ والغاز 

الزيت/ والغاز

 

الزيت/ والغاز 

الزيت/ والغاز 

الزيت/ والغاز

امل�شدر: �شدارة

ل يوجد لأع�شاء جمل�ش اإدارة �شدارة  اأي م�شالح مالية اأو م�شلحة ملكية يف �شدارة، وجميعهم غري تنفيذيني وهم موظفون اإما من قبل ال�شريك داو اأو من 
قبل ال�شريك اأرامكو.

وفيما يلي نبذة خمت�شرة عن اأع�شاء جمل�ش اإدارة �شدارة:

عبدالرحمن بن فهد الوهيب، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، هو النائب الأول للرئي�ش، عمليات ما بعد الإنتاج باأرامكو، وهو ع�شو يف �شركة اأرامكو 
ال�شرق الأق�شى للخدمات )بكني( للخدمات الأعمالية املحدودة، و�شركة فيال للنقل البحري املحدودة، وع�شو جمل�ش اإدارة موتيفا اإنرتبراي�ش األ األ �شي، 
وممثل م�شاهم يف �شركة اأرامكو ال�شعودية اآ�شيا املحدودة، واأرامكو ال�شعودية لل�شمان املحدودة، ال�شعودية وع�شو يف جمعية التعليم التنظيمي. وهو يعمل لدى 
اأرامكو ال�شعودية منذ اأكرث من 36 عاما تقلد خاللها العديد من املنا�شب التنفيذية الهند�شية والت�شغيلية. تخرج الأ�شتاذ الوهيب من جامعة امللك فهد للبرتول 
واملعادن، الظهران، اململكة، حامال �شهادة البكالوريو�ش يف الهند�شة الكيميائية، وهو حائز على درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، 

ريفر�شايد، الوليات املتحدة الأمريكية.  وقد ولد الأ�شتاذ الوهيب يف 6 مار�ض 1954م وهو �شعودي اجلن�شية.

اأحمد اخلويطر، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، هو كبري املهند�شني يف اأرامكو ال�شعودية. وقبل تعيينه يف هذا املن�شب، �شغل عدة منا�شب اأبرزها مدير 
ق�شم الأعمال اجلديدة والتقييم. وهو اأي�شا ع�شو يف جمل�ش اإدارة �شوا �شل �شيكيو كيه كيه، وهي �شركة يابانية رائدة يف جمال الطاقة وتعمل يف تكرير النفط 
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وتوزيعه والطاقة ال�شم�شية والكهرباء، ويف جمل�ش اإدارة �شركة اخلليج العربي للنفط، و�شركة اأرامكو عمليات اخلليج. ويحمل الأ�شتاذ اخلويطر �شهادة يف 
الهند�شة الكيميائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، الظهران، اململكة. وقد ولد الأ�شتاذ اخلويطر يف 1 �شبتمرب 1966م وهو �شعودي اجلن�شية.

عبدالعزيز حممد القدميي، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، هو نائب الرئي�ش لق�شم الكيمياء يف اأرامكو ال�شعودية، وع�شو جمل�ش اإدارة �شركة اأرامكو 
ال�شعودية للطاقة ذات م�شوؤولية حمدودة و�شركة �شينوبيك �شينمي للبرتوكيماويات و�شركة فوجيان للتكرير والبرتوكيماويات، وهو م�شاهم وممثل يف �شركة 
اأرامكو توتال للتكرير والبرتوكيماويات. وعمل قبل ذلك مبن�شب نائب الرئي�ش لإدارة تطوير الأعمال اجلديدة. ويحمل الأ�شتاذ القدميي �شهادة يف هند�شة 
 MIT لالإدارة من جامعة Sloan البرتول من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، الظهران، اململكة. وهو حا�شل على درجة ماج�شتري يف الإدارة من كلية �شلون

يف الوليات املتحدة الأمريكية. وقد ولد الأ�شتاذ القدميي يف 28 نوفمرب 1962م وهو �شعودي اجلن�شية.

اإدارة امل�شاريع يف املنطقة اجلنوبية.  وقبل تعيينه يف  توفيق حمد القب�ساين، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه ي�شغل ال�شيد توفيق القب�شاين مدير عام 
وظيفته احلالية، �شغل من�شب رئي�ش �شركة التكرير ال�شعودية املحدودة، وقبل ذلك تقلد ال�شيد القب�شاين عدة منا�شب مبا يف ذلك مديرًا لربنامج منيفة، 
ومدير اإدارة تن�شيق امل�شاريع امل�شرتكة باأرامكو ال�شعودية ملنطقة اآ�شيا وكذلك رئي�ش معهد اإدارة امل�شاريع العربية لفرع منطقة اخلليج العربي. وهو حاليا ع�شو 
يف جمل�ش اإدارة �شركة اأرامكو للخدمات. ال�شيد القب�شاين حا�شل على �شهادة يف الهند�شة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،الظهران، اململكة 

العربية ال�شعودية )1981م(. ولد ال�شيد القب�شاين يف 22 يناير 1958م وهو �شعودي اجلن�شية.

جيم�ض د. مكلفيني، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، هو النائب الأول للرئي�ش يف داو، ورئي�ش مكتب م�شروع �شدارة التابع لداو. وهو موظف لدى داو 
منذ عام 1982م. تقلد خالل اخلم�ش �شنوات املا�شية املنا�شب التالية لدى داو: رئي�ش داو يف منطقة دول اآ�شيا املطلة على املحيط الهادي وال�شني العظمى 
2010م(، نائب الرئي�ش الأول للم�شاريع  2009م(، نائب الرئي�ش الأول ملنتجات الأداء املتخ�ش�شة )�شبتمرب 2009م – يوليو  )فرباير 2006م – �شبتمرب 
الهند�شة  يف  البكالوريو�ش  درجة  على  حا�شل  وهو  2011م.  �شبتمرب  يف  احلايل  من�شبه  يف  عني  وقد  2011م(،  – اأغ�شط�ش  2010م  )اأغ�شط�ش  العمالقة 

الكيميائية من جامعة �شيدين، اأ�شرتاليا. وقد ولد الأ�شتاذ الوهيب يف 31 مار�ض 1958م وهو بريطاين اجلن�شية.

كارول اإيه. ويليامز، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، هي نائبة الرئي�ش التنفيذي للعمليات، ل�شركة داو. عملت لدى داو منذ عام 1980م.  وخالل ال�شنوات 
اخلم�ش املا�شية �شغلت املنا�شب التالية يف �شركة داو، رئي�شة ق�شم املواد الكيميائية والطاقة، )�شبتمرب 2010م اإلى �شبتمرب 2011م(، نائب الرئي�ش الأقدم 
للكيماويات الأ�شا�شية )�شبتمرب 2009م وحتى �شبتمرب 2010م(، ونائب الرئي�ش لواجهة ال�شوق، ل�شوؤون تطوير الأعمال والرتاخي�ش )�شبتمرب 2007م اإلى 
الكيميائية من جامعة  الهند�شة  البكالوريو�ش يف  درجة  على  ويليامز  ال�شيدة  2011م. ح�شلت  �شبتمرب  من�شبها احلايل يف  وعينت يف  2009م(.  �شبتمرب 
كارنيجي ميلون، كما اأكملت التعليم على امل�شتوى التنفيذي من جامعة اإنديانا، كلية الدرا�شات العليا لإدارة الأعمال وكلها يف الوليات املتحدة الأمريكية. ولد 

ال�شيد ويليامز يف 2 اأبريل 1958م، وهي اأمريكية اجلن�شية.

هاوارد اأوجنرليدر، ي�شغل حاليا كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، من�شب نائب الرئي�ش التنفيذي ل�شركة داو، ويعمل ع�شوا يف اللجنة التنفيذية ل�شركة داو 
املكونة من خم�شة اأع�شاء. وهو الع�شو امل�شوؤول عن الإ�شراف على اأعمال املواد املتقدمة. وت�شمل م�شوؤوليات عمله الإ�شراف على قطاعات انتاج مواد الطالء 
1990م. وتقلد خالل اخلم�ش �شنوات املا�شية  وحلول البينة التحية وقطاع املواد الإلكرتونية والوظيفية التابعة ل�شركة داو. وهو موظف لدى داو منذ عام 
امل�شتثمرين  داو لعالقات  رئي�ش  نائب  الأ�شا�شية )2006م-2008م(،  للبال�شتيكيات  ال�شمالية  اأمريكا  التجاري يف  الرئي�ش  نائب  داو:  لدى  التالية  املنا�شب 
)2008- 2011م(، ورئي�ش قطاع بال�شتيكيات الأداء )2011م- 2012م(.  ويحمل الأ�شتاذ اأوجنرليدر درجة البكالوريو�ش من جامعة تك�شا�ش يف اأو�شنت، 
ودرجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا - لو�ش اجنلو�ش. ويعمل حاليا ع�شوا يف جلنة الأع�شاء لدى �شركة داو للعلوم الزراعية، وكذلك 
 )Keep America Beautiful( وجمل�ش اإدارة موؤ�ش�شة  .) NASDAQ:WBKCع�شوًا يف جمل�ش اإدارة �شركة ولفريين بانكورب )املدرجة يف موؤ�شر نازداك
)وهي موؤ�ش�شة غري ربحية(، وجمل�ش اإدارة موؤ�ش�شة البيزبول ميت�شيغان اإنك، وجمل�ش اإدارة جمل�ش كور�ش رودز يف ميت�شيغان. وقد ولد ال�شيد اأوجنرليدر يف 

30 اأغ�شط�ش 1954م، ويحمل اجلن�شية الأمريكية. 

ويليام اإت�ض ويدمان، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، هو نائب الرئي�ش التنفيذي وكبري امل�شئولني املاليني ب�شركة داو. ويعمل لدى داو منذ عام 1976م. 
تقلد خالل اخلم�ش �شنوات املا�شية املنا�شب التالية لدى داو: نائب الرئي�ش ومراقب ال�شركة )مايو 2006م – نوفمرب 2009م(، كبري امل�شوؤولني املاليني املكلف 
)نوفمرب 2009م- مار�ش 2010م(، وقد مت تعيينه يف من�شبه احلايل يف مار�ش 2010م، وال�شيد ويدمان حا�شل على درجة البكالوريو�ش يف املحا�شبة من 

جامعة ميت�شيغان املركزية، الوليات املتحدة الأمريكية. وقد ولد ال�شيد ويدمان يف 28 يونيو 1954م ويحمل اجلن�شية الأمريكية.

المسؤولون التنفيذيون
يقوم على اإدارة الأعمال اليومية ل�شدارة فريق اإدارة معني من قبل جمل�ش الإدارة، وكانت ت�شكيلة هذا الفريق يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه على النحو التايل:

تاريخ التعيني مر�سح من قبل: ال�سفة ال�سم

10 اأكتوبر 2012م ال�شريك اأرامكو ال�شعودية كبري امل�شوؤولني التنفيذيني زياد اللبان )�سعودي(

30 اأكتوبر 2011م ال�شريك داو كبري امل�شوؤولني املاليني لو�شيانو بويل )�شوي�شري(

1 اأغ�شط�ش 2012م ال�شريك اأرامكو ال�شعودية نائب الرئي�ش لالأعمال واخلدمات وليد الزبريي )�شعودي(

30 اأكتوبر 2011م ال�شريك داو نائب الرئي�ش ل�شوؤون الت�شنيع والهند�شة ر. يل تر�شتي )امريكي( 
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30 اأكتوبر 2011م ال�شريك اأرامكو ال�شعودية نائب الرئي�ش ل�شوؤون العالقات ال�شناعية حممد طويلع ال�شليمي 
)�سعودي(

30 اأكتوبر 2011م ال�شريك اأرامكو ال�شعودية امل�شت�شار العام مايكل ل. اأومري )امريكي(

 امل�شدر: �شدارة

نورد فيما يلي ال�شري الذاتية املخت�شرة لأع�شاء فريق الإدارة التنفيذية ل�شدارة:

اأرامكو  30 عاما من اخلربة يف العمل لدى �شركة  زياد اللبان، ي�شغل حاليا كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، من�شب الرئي�ش التنفيذي ل�شدارة. ولديه 
ال�شعودية ويف اأعمال �شركات النفط والغاز والبرتوكيماويات يف كل من قطاعي التنقيب والنتاج والتكرير والتوريد والتوزيع والكيماويات. وقد عمل الأ�شتاذ 
يف  ومتداولة  مدرجة  �شركة  هي  برتورابغ  و�شركة   .)2012-2009( برتورابغ  ل�شركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�ش  من�شب  يف  ب�شدارة،  التحاقه  قبل  اللبان 
�شوق الأ�شهم ال�شعودية. وتعود ملكية اأ�شهم �شركة برتورابغ اإلى اأرامكو ال�شعودية بن�شبة 37.5% و�شركة �شوميتومو كيميكال بن�شبة 37.5% و 25% للجمهور 
ال�شعودي. قبل ت�شلمه من�شبه يف �شركة برتورابغ، �شغل الأ�شتاذ اللبان يف الفرتة )2007-2009( من�شب الرئي�ش واملدير التنفيذي ل�شركة التكرير ال�شعودية 
)SRI( والتي تاأ�ش�شت يف هيو�شنت، تك�شا�ش. وكان خالل تلك الفرتة م�شوؤول عن اإدارة ح�شة �شركة التكرير ال�شعودية يف �شركة موتيفا، اإحدى اأكرب ال�شركات 
الأمريكية املعروفة يف جمال م�شايف النفط حيث متلك ثالث م�شاف مدعومة ب�شبكة ت�شويق ت�شم ما يقرب من 8.000 حمطة حمروقات  حتمل عالمة �شل 
التجارية يف املناطق اجلنوبية وال�شرقية يف الوليات املتحدة الأمريكية. وتعد م�شفاة بورت اآرثر يف تك�شا�ش امل�شفاة الرئي�شية ل�شركة موتيفا وتنتج 600.000 
اآرثر وبداأت  اأعمال تو�شعة م�شفاة بورت  اأكرب م�شفاة نفط يف الوليات املتحدة الأمريكية. وقد مت النتهاء من  برميل من املحروقات يوميا، مما يجعلها 
امل�شفاة يف النتاج يف �شهر مار�ش 2012. وقد تقلد الأ�شتاذ اللبان خالل فرتة عمله لدى �شركة اأرامكو ال�شعودية جمموعة وا�شعة من امل�شوؤوليات يف جمايل 
اأعمال املنبع وامل�شب يف �شركات النفط والغاز. وت�شمل تلك اخلربة العمل مع �شركة اإك�شون لالإنتاج والبحوث يف هيو�شنت يف تك�شا�ش ملدة عام، كما عمل مع 
�شركة برتون كوربوري�شن يف الفلبني مبن�شب نائب الرئي�ش ل�شوؤون التخطيط ملدة ثالثة اأعوام. وخالل فرتة عمله يف الفلبني، عمل الأ�شتاذ اللبان اأي�شا ع�شوا 
يف جمل�ش اإدارة �شركة برتون ورئي�شا ل�شركة )Ovincor(، وهي �شركة تاأمني تابعة ل�شركة برتون التي تتخذ من برمودا مقرا لها. ويحمل الأ�شتاذ اللبان درجة 
البكالوريو�ش يف الهند�شة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف اململكة العربية ال�شعودية وعلى درجة املاج�شتري يف هند�شة البرتول من جامعة 

�شتانفورد يف الوليات املتحدة الأمريكية.

لو�سيانو بويل، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، هو كبري امل�شئولني املاليني ل�شدارة. وت�شمل خربته ال�شابقة عمله مبن�شب املدير املايل ل�شركة داو اأوروبا  
اإدارة  اآ�شيا / املحيط الهادي. ويحمل الأ�شتاذ بويل درجة املاج�شتري يف  2010م، ومن�شب املدير املايل الإقليمي ملنطقة  )GmbH وMEAF( يف �شبتمرب 

الأعمال من جامعة �شيتي يف زيوريخ، �شوي�شرا.

وليد الزبريي، ي�شغل حاليا كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، من�شب نائب الرئي�ش ل�شوؤون الأعمال واخلدمات يف �شدارة. قبل تعيينه يف هذا املن�شب، 
�شغل الأ�شتاذ الزبريي من�شب م�شت�شار اأول لنظم املعلومات يف �شركة اأرامكو ال�شعودية. كما تقلد  الأ�شتاذ الزبريي خالل فرتة عمله مع اأرامكو ال�شعودية 
منا�شب اإدارية عدة، منها مدير اإدارة م�شاندة تطبيقات اخلدمات، حيث اأ�شرف على اأكرث من 175 موظفا مهنيا. وميلك الأ�شتاذ الزبريي ما يزيد على 25 
عاما من اخلربة، وقبل عمله يف من�شب م�شت�شار اأول نظم املعلومات يف �شركة اأرامكو ال�شعودية، �شغل منا�شب اأخرى منها م�شت�شار نظم املعلومات حيث كان 
يدير مبادرة بكلفة 90 مليون دولر لأمتتة ودمج النظم الطبية، واأخ�شائي نظم معلومات حيث عمل ع�شوا يف فريق عمل النتقال لالألفية اجلديدة Y2K وهو 
الفريق الذي اأجرى تقييم اأنظمة وزارة الداخلية متهيدا لالنتقال اإلى اللفية اجلديدة Y2K. ويحمل الأ�شتاذ الزبريي �شهادة البكالوريو�ش يف علوم احلا�شب 

الآيل من جامعة مي�شيغان الغربية، الوليات املتحدة الأمريكية.

ر. يل تر�ستي، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، هو نائب الرئي�ش ل�شوؤون الت�شنيع والهند�شة ب�شدارة. ويعمل الأ�شتاذ تر�شتي لدى داو منذ عام 1980م وهو 
يحمل �شهادة البكالوريو�ش يف الهند�شة الكيميائية من جامعة ترينتي يف �شان انطونيو بولية تك�شا�ش، الوليات املتحدة الأمريكية.

حممد ال�سليمي، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، هو نائب الرئي�ش ل�شوؤون العالقات ال�شناعية يف �شدارة. وهو يعمل باأرامكو ال�شعودية منذ اأكرث من 22 
عاما �شغل خاللها منا�شب خمتلفة يف ال�شركة. ويحمل الأ�شتاذ ال�شليمي درجة املاج�شتري يف ال�شلوك التنظيمي من جامعة ولية كاليفورنيا، الوليات املتحدة 

الأمريكية.

مايكل ل. اأومري، كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، هو امل�شت�شار العام ل�شدارة. وت�شمل خربته ال�شابقة عمله ع�شوا يف الإدارة القانونية لدى ASC، وي�شغل 
منذ ذلك احلني مراكز اإدارية يف كل ال�شركات املنت�شبة لأرامكو ال�شعودية يف الوليات املتحدة اإما �شكرتريا ملجل�ش اإدارة ال�شركة اأو م�شاعدا ل�شكرتري املجل�ش، 
ويعمل بهذه ال�شفة منذ اأكرث من اثنني وع�شرين )22( عاما من مكاتب هيو�شنت بولية تك�شا�ش،. وقد تخرج الأ�شتاذ اأومري من كلية بيت�ش للقانون التابعة 

جلامعة هيو�شنت، الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 1979م وحاز على ع�شوية نقابات املحامني املحلية والفدرالية يف تك�شا�ش وهاواي.
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وفيما يلي خمطط الهيكل التنظيمي الذي يظهر املنا�شب الإدارية الرئي�شية يف �شدارة:
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امل�شدر: �شدارة

اإن اأيا من اأع�شاء جمل�ش الإدارة اأو كبار امل�شوؤولني التنفيذيني اأو �شكرتري ال�شركة يف �شدارة )مبا يف ذلك اأقاربهم( ل ميلك اأي م�شلحة مبا�شرة اأو غري 
مبا�شرة يف الأ�شهم اأو اأدوات الدين اخلا�شة ب�شدارة اأو املُ�شِدر.

اأو كبار  اأع�شاء جمل�ش الإدارة  اأو مقرتحة بني  التنفيذي ومديرها املايل، فاإنه لي�ش هناك عقود عمل قائمة  با�شتثناء عقود اخلدمة بني �شدارة ورئي�شها 
امل�شوؤولني التنفيذيني املذكورين اأعاله )اأو اأي قريب لأي منهم( و�شدارة ول تقوم �شدارة مبنح اأع�شاء جمل�ش اإدارتها اأي تعوي�شات اأو مزايا ب�شفتهم اأع�شاء 

جمل�ش اإدارة لدى �شدارة.

كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، مل يتم الإعالن عن اإفال�ش اأي من اأع�شاء جمل�ش اإدارة �شدارة اأو اإدارتها التنفيذية اأو �شكرتري املجل�ش.

ملخص وظائف كبار التنفيذيين التابعين لصدارة

ب�شفته الرئي�ش التنفيذي يعترب الأ�شتاذ زياد اللبان امل�شوؤول التنفيذي الأول ل�شدارة وميثل �شدارة اأمام اجلهات احلكومية والهيئات الق�شائية واجلهات 
لأعمالها  اليومي  والت�شيري  ل�شدارة  والتنفيذية  العامة  الإدارة  عن  م�شوؤول  وهو  امل�شاهمني،  اتفاقية  لأحكام  اخل�شوع  مع  الأ�شخا�ش.  من  وغريها  العامة 

وعملياتها، وتنفيذ القرارات املتخذة من قبل جمل�ش اإدارة �شدارة.

ب�شفته كبري امل�شئولني املاليني يعترب الأ�شتاذ بويل م�شوؤوًل عن الإ�شراف على ال�شوؤون املالية اخلا�شة ب�شدارة، كما ي�شرف على اإعداد القوائم املالية ل�شدارة 
والتزاماتها ذات ال�شلة جتاه م�شاهمي �شدارة، وينفذ املهاّم الأخرى املحددة من قبل جمل�ش اإدارة �شدارة واملناطة به من قبل امل�شوؤول املايل الرئي�شي. ويرفع 

تقارير عن مركز �شدارة املايل من حني لآخر للم�شوؤول املايل الرئي�شي ويف اجتماعات جمل�ش الإدارة وذلك لدى طلب اأي ع�شو.

ب�شفته نائب الرئي�ش ل�شوؤون الأعمال واخلدمات يقوم الأ�شتاذ الزبريي بالإ�شراف على الت�شويق واملبيعات وال�شوؤون اخلا�شة ب�شل�شلة التوريد ل�شدارة، كما 
ينفذ اأي مهام اأخرى حمددة من قبل جمل�ش اإدارة �شدارة واملناطة به من حني لآخر من قبل الرئي�ش التنفيذي. ويرفع تقارير عن �شري اأعمال �شدارة من 
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حني لآخر للرئي�ش التنفيذي ويف اجتماعات جمل�ش الإدارة وذلك لدى طلب اأي ع�شو.

ب�شفته نائب الرئي�ش ل�شوؤون الت�شنيع والهند�شة، يقوم الأ�شتاذ تر�شتي بالإ�شراف على ال�شوؤون الت�شغيلية اخلا�شة ب�شدارة، كما ينفذ اأي مهام اأخرى حمددة 
من قبل جمل�ش اإدارة �شدارة واملناطة به من حني لآخر من قبل الرئي�ش التنفيذي. ويرفع تقارير عن �شري اأعمال �شدارة من حني لآخر للرئي�ش التنفيذي ويف 

اجتماعات جمل�ش اإدارة وذلك لدى طلب اأي ع�شو.

ب�شفته نائب الرئي�ش ل�شوؤون العالقات ال�شناعية يقوم الأ�شتاذ ال�شليمي بالإ�شراف على كافة �شوؤون التوظيف وال�شتقطاب والتعني واملوارد الب�شرية اخلا�شة 
ب�شدارة، كما ينفذ اأي مهام اأخرى حمددة من قبل جمل�ش اإدارة �شدارة واملناطة به من حني لآخر من قبل الرئي�ش التنفيذي. ويرفع تقارير عن �شري اأعمال 

�شدارة اخلا�شة باملوارد الب�شرية من حني لآخر للرئي�ش التنفيذي ويف اجتماعات جمل�ش الإدارة وذلك لدى طلب اأي ع�شو.

ب�شفته امل�شت�شار العام يقوم الأ�شتاذ اأومري بالإ�شراف على ال�شوؤون القانونية اخلا�شة ب�شدارة وتوليها كما ينفذ اأي مهام اأخرى حمددة من قبل جمل�ش اإدارة 
�شدارة واملناطة به من حني لآخر من قبل الرئي�ش التنفيذي. ويرفع تقارير عن كافة ال�شوؤون القانونية املتعلقة ب�شدارة من حني لآخر للرئي�ش التنفيذي ويف 

اجتماعات جمل�ش الإدارة وذلك لدى طلب اأي ع�شو.

المنازعات والدعاوى القانونية:

اإن �شدارة لي�شت على علم بوجود اأي دعوى اأو مطالبات )مبا يف ذلك الدعاوي واملطالبات القائمة اأو التي مت التهديد بها( ميكن اأن يكون لها اأثر جوهري 
على عمل �شدارة اأو مركزها املايل كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه.

الو�سع املايل: ل تتوقع  اإدارة �شدارة )عدا  ما هو مذكور يف املالحظة )19( "الأحداث الالحقة" من القوائم املالية املرحلية ل�شدارة وذلك للفرتة املنتهية 
يف 30 �شبتمرب 2012 والن�شاط الت�شغيلي املعتاد( اأي تغيريات �شلبية جوهرية للو�شع املايل ونتائج الت�شغيل وذلك عن وللفرتة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 

مقارنة مع و�شعها املايل ونتائجها الت�شغيلية وذلك عن وللفرتة املنتهية 30�شبتمرب 2012م.
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نبذة عن أرامكو السعودية 

يعود تاريخ �شركة اأرامكو ال�شعودية اإلى العام 1933م عندما منحت احلكومة ال�شعودية، بعد فرتة وجيزة من توحيد اململكة، امتيازا ل�شركة "�ستاندارد اأويل 
اأوف  اأويل  اإلى �شركة �شتاندارد  امتياز  اأخرى ب�شفتها �شاحبة  اململكة. وقد ان�شمت لحقًا ثالث �شركات رئي�شية  النفط يف  للتنقيب عن  اأوف كاليفورنيا" 
كاليفورنيا ليتم تاأ�شي�ش �شركة حتت ا�شم ال�شركة العربية الأمريكية للنفط يف العام 1944م. ويف عام 1988م تاأ�ش�شت �شركة اأرامكو ال�شعودية مبر�شوم ملكي 
ك�شركة جتارية تعمل على اأ�شا�ش "ربحي" لتكون خلفا لل�شركة العربية الأمريكية للنفط. وتعترب �شركة اأرامكو ال�شعودية الآن �شركة برتول متكاملة وعاملية 
واإحدى كربيات ال�شركات العاملية العاملة يف جمال التنقيب على النفط واإنتاجه وتكريره وتوزيعه و�شحنه وت�شويقه، وهي مملوكة بالكامل حلكومة اململكة 
العربية ال�شعودية، ويقع مقرها الرئي�شي يف مدينة الظهران، ويزيد عدد موظفيها عن 50.000 موظف منت�شرين حول العامل. تقوم �شركة اأرامكو ال�شعودية 

باإدارة اأكرب خمزون موؤكد من النفط اخلام التقليدي، وتدير ال�شركة كذلك رابع اأكرب خمزون من احتياطيات الغاز يف العامل. 

اإبراهيم النعيمي، وزير البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة، والرئي�ش التنفيذي لل�شركة هو  اأرامكو ال�شعودية معايل املهند�ش علي بن  اإدارة  يراأ�ش جمل�ش 
الأ�شتاذ خالد الفالح. 

نظرة عامة على عمليات الشركة

ت�شمل اأن�شطة �شركة اأرامكو ال�شعودية:

)1(  التنقيب واإنتاج النفط والغاز.

)2(  معاجلة وتكرير النفط والغاز واإنتاج البرتوكيماويات.

)3(  �شحن النفط اخلام واملنتجات املكررة.

)4(  توزيع وبيع املنتجات املكررة.

)5(  اخلدمات ) التخزين و التمويل والتاأمني واملالحة اجلوية(.

تتم العمليات الدولية ل�شركة اأرامكو من خالل ال�شركات املنت�شبة وامل�شاريع امل�شرتكة و�شركاتها التابعة املنت�شرة حول العامل مبا يف ذلك عملياتها التجارية 
يف ال�شني وم�شر والهند واليابان وكوريا اجلنوبية وهولندا و�شنغافورة والإمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية. وتقوم �شبكة 

عاملية من ال�شركات التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة بت�شويق النفط اخلام واملنتجات املكررة للعمالء على م�شتوى العامل. 

تنتظم اأرامكو ال�شعودية ب�شكل رئي�شي يف اأربعة جمموعات عمل مكونة من �شبعة خطوط عمل رئي�شية: عمليات التنقيب والإنتاج. عمليات التكرير، التوريد، 
اأرامكو اأربع وحدات عمل اإدارية هي: العالقات ال�شناعية،  التوزيع والكيماويات. الهند�شة واإدارة امل�شاريع وخدمات العمليات. ف�شاًل عن ذلك، توجد يف 

القانون، التخطيط لل�شركة، والتمويل. وفيما يلي و�شف اأكرث تف�شياًلً  لكل واحد من خطوط العمل.   

التنقيب واإلنتاج

اأربعة  اأرامكو ال�شعودية حاليا املنتج الرئي�شي للنفط والغاز اخلام يف اململكة العربية ال�شعودية، على الرغم من اأن احلكومة ال�شعودية قد دخلت يف  تعترب 
م�شاريع م�شرتكة لعمليات التنقيب والإنتاج مع �شركات نفط اأجنبية عديدة بحقوق لإنتاج غاز طبيعي من اآبار الغاز اجلاف. تغطي عمليات اأرامكو ال�شعودية 
للتنقيب عن النفط واإنتاجه كافة اأرجاء اململكة، مبا فيه املياه الإقليمية يف اخلليج العربي والبحر الأحمر. ياأتي معظم الإنتاج من احلقول الكائنة يف ال�شهول 
ال�شاحلية يف املنطقة ال�شرقية من اململكة مب�شاحة متتد على م�شافة 300 كلم �شمال وجنوب الظهران. وقد اكت�شفت اأرامكو ال�شعودية ما يقارب 112 حقل نفط 

وغاز يف اململكة مبا يف ذلك حقل الغوار، وهو اأكرب حقل نفطي على الياب�شة  يف العامل، وحقل ال�شفانية وهو اأكرب حقل نفطي بحري يف العامل. 

النفط

تنتج اأرامكو ال�شعودية خم�شة اأنواع من النفط اخلام يف الوقت الذي حتافظ فيه على قدرة اإنتاجية م�شتدامة للنفط اخلام بطاقة ت�شل اإلى 12 مليون برميل/
يوم. يف عام 2011م، بلغ املتو�شط اليومي من اإنتاج اململكة 9.1 مليون برميل يف اليوم، وبنهاية العام مت تقدير الحتياطيات القابلة لال�شتخراج بكمية 259 
مليار برميل. تقع هذه الحتياطيات يف حقول نفط برية وبحرية على ال�شواء، ويف عام 2000م، تولت �شركة عمليات اأرامكو اخلليج )اإحدى ال�شركات التابعة 
ل�شركة اأرامكو ال�شعودية( امل�شئولية عن ح�شة اململكة العربية ال�شعودية يف املنطقة البحرية من املنطقة املق�شمة، وهي املنطقة امل�شرتكة بني اململكة والكويت.

الغاز

بلغت تقديرات احتياطيات اململكة من الغاز كما يف عام 2011م حوايل 282 تريليون قدم مكعب، الأمر الذي اأّهلها اأن تتبواأ موقع رابع اأكرب دول العامل من 
حيث احتياطيات الغاز املعروفة. ويف عام 2011م، بلغ متو�شط اإنتاج اململكة من الغاز 9.9 مليار قدم مكعب يف اليوم الواحد. ي�شتخدم معظم الغاز املنتج 
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من قبل �شركة اأرامكو ال�شعودية كوقود ملحطات الطاقة وحمطات حتلية املياه واملرافق ال�شناعية الأخرى، مبا فيها املرافق اململوكة ل�شركة اأرامكو ال�شعودية 
فيما  العامل،  يف  امل�شال  الطبيعي  للغاز  م�شدر  اأكرب  ال�شعودية  اأرامكو  وتعترب  كلقيم.  والكيماويات  البرتوكيماويات  م�شانع  الباقي  ت�شتهلك  بينما  نف�شها، 

ُي�شتخدم جميع غاز الإثني Ethane املنتج حمليًا كلقيم لل�شناعات البرتوكيماوية والكيماوية.  

التكرير والتوريد والتوزيع والكيماويات

�شهدت ن�شاطات �شركة اأرامكو ال�شعودية تو�شعًا هائاًل يف الأول من �شهر يوليو عام 1993م عندما �شدر املر�شوم امللكي القا�شي بدمج كافة م�شايف النفط 
اململوكة للمملكة العربية ال�شعودية وعمليات التوزيع والت�شويق مع اأرامكو ال�شعودية. ومبوجب هذا املر�شوم، فقد متلكت اأرامكو ال�شعودية م�شلحة يف ثالث 
م�شاف حملية مبوجب م�شروع م�شرتك. ومبقت�شى امل�شالح اجلديدة يف التكرير العائدة لأرامكو ال�شعودية، م�شافًا اإليها م�شفاتها يف راأ�ش تنورة وم�شاريعها 
امل�شرتكة وم�شاحلها كم�شاهم يف خم�ش م�شاِف اأخرى يف الوليات املتحدة الأمريكية وال�شرق الأق�شى، ت�شبح اأرامكو ال�شعودية واحدة من اأكرب �شركات 

تكرير النفط يف العامل .

التكرير 

اأربع م�شاف حملية، وهي م�شفاة راأ�ش تنورة )550.000 برميل/يوم(، وم�شفاة ينبع  ال�شعودية من  اأرامكو  التكرير احلالية لدى �شركة  تتاألف عمليات 
)240.000 برميل/يوم(، وم�شفاة جدة )88.000 برميل/يوم (، وم�شفاة الريا�ش )124.000 برميل/يوم(. هذه امل�شايف، م�شافًا اإليها ثالث م�شاف 
حملية م�شرتكة وبحقوق ملكية، وحتديدًا م�شفاة موبيل التابعة لأرامكو ال�شعودية )400.000 برميل/يوم( مع اإك�شون موبيل يف مدينة ينبع، م�شفاة برتورابغ 
)400.000 برميل/يوم( مع �شوميتومو، وم�شفاة اأرامكو ال�شعودية �شل )305.000 برميل/يوم( مع �شل يف مدينة اجلبيل على اخلليج العربي، تغطي جميعها 

الطلب املحلي والدويل من املواد املقطرة، وتوفر طاقة تكريرية اإجمالية يف داخل اململكة تزيد عن 2.2 مليون برميل/يوم )مبا فيها امل�شاريع امل�شرتكة(.

للت�شدير بطاقة  ال�شعودية قدمًا يف تطوير م�شفاتني جديدتني خم�ش�شتني  اأرامكو  ال�شعودية، مت�شي  العربية  الراهنة يف اململكة  اإلى عملياتها  بالإ�شافة 
اأرامكو  ينبع  ل�شركة  الكامل  والتحويل  )�شاتورب( يف اجلبيل،  والبرتوكيماويات  للتكرير  توتال  ال�شعودية  اأرامكو  وهما م�شفاة  برميل/يوم   400.000 تبلغ 
�شاينوبيك للتكرير )يا�شرف( يف ينبع. حيث اأن العمل جاٍر وقيد الإن�شاء من ِقَبل �شاتورب مل�شاعفة الإنتاج من الديزل ووقود الطائرات، و�شتت�شمن منتجاتها 
كذلك الرباك�شيلني والبنزين والبوليربوبيلني بدرجة البوليمر. و�شوف تكون م�شفاة يا�شريف يف ينبع قادرة على معاجلة معظم درجات النفط اخلام مبا يف 
ذلك النفط اخلام الثقيل وذلك بهدف اإنتاج جمموعة من املنتجات القيمة مثل اجلازولني والغاز الطبيعي امل�شال على النحو الذي يلبي املعايري واملوا�شفات 

الدولية.

كما يجري العمل على تطوير م�شفاة �شبه حتويلية بطاقة تبلغ 400.000 برميل/يوم، والتي باإمكانها معاجلة معظم درجات النفط اخلام، وحمطة بحرية 
بجازان جنوب غرب اململكة لتلبية املتطلبات املحلية من املنتجات املكررة وتلبية الطلب من املرافق الكائنة يف املنطقة الغربية. كما اأن امل�شفاة �شوف توؤّمن 

ال�شناعة الأ�شا�شية لتطوير املدينة القت�شادية بجازان مما ي�شجع على املزيد من تطوير مدينة جازان واملنطقة.

اأما خارج اململكة العربية ال�شعودية، فاإن �شركة اأرامكو ال�شعودية متتلك ح�ش�شًا مبا�شرة وغري مبا�شرة يف حقوق امللكية يف اأربع �شركات تكرير وت�شويق ت�شمل 
ما يلي:

)اأ(  ح�شة ملكية بن�شبة 35% يف �شركة اأ�ش – اأويل )S-Oil(، وهي �شركة م�شاهمة عامة مدرجة يف جمهورية كوريا. وتبلغ القدرة الإنتاجية مل�شفاة 
اأ�ش- اأويل 562.000 برميل يف اليوم.

)ب(  ح�شة ملكية بن�شبة 50% يف �شركة موتيفا اإنرتبرايزز املحدودة )Motiva Enterprises LLC(، وهي �شركة م�شرتكة مع �شركة �شل اأويل ومقرها يف 
الوليات املتحدة الأمريكية ولديها طاقة اإنتاجية تزيد عن من 725.000 برميل/يوم، �شوف ت�شبح اأكرب م�شفاة يف الوليات املتحدة الأمريكية.

)ج(  ح�شة ملكية غري مبا�شرة بن�شبة 14.9% يف �شركة �شوا �شل �شيكيو كي كي )Showa Shell Sikiyu K.K(، وهي �شركة م�شاهمة عامة مدرجة يف 
اليابان. وتبلغ القدرة الإنتاجية مل�شفاة �شوا �شل 395.000 برميل يف اليوم.

)د(  ح�شة ملكية بن�شبة 25% يف م�شروع فوجيان اإنتجريتد للتكرير والإثيلني امل�شرتك )Fujian Integrated Refining and Ethylene(، وهي عبارة 
عن م�شروع م�شرتك لإنتاج 240.000 برميل/يوم بني �شركة اأرامكو ال�شعودية �شاينو )ح�شتها 25%(، �شركة اإك�شون موبيل ال�شينية للبرتوكيماويات 

املحدودة )ح�شتها 25%( و�شركة فوجيان للبرتوكيماويات املحدودة )ح�شتها %50(. 

البتروكيماويات، المواد الكيماوية والبالستيكية 

بالإ�شافة اإلى طاقاتها التكريرية الكبرية، فاإن كاًل من م�شروعي برتورابغ وفوجيان امل�شرتكني ينتجان ت�شكيلة متنوعة من املواد البرتوكيمياوية والبال�شتيكية. 
ففي عام 2011م، بلغ اإنتاج برتورابغ حوايل مليونني طن مرتي من امل�شتقات البرتوكيماوية املبنية على الإثيلني والربوبيلني، مبا فيها البويل اإثيلني والبويل 

بروبيلني واأك�شيد الربوبيلني PO وجاليكول الإثيلني الأحادي.
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الأوليفينات،  البال�شتيكية، �شاماًل ذلك  واملواد  البرتوكيماويات  3 ماليني طن مرتي من  اأكرث من  امل�شرتك مع فوجيان  امل�شروع  اأنتج  املن�شرم،  العام  ويف 
املواد العطرية، الأوليفينات املتعددة، والباراك�شيلني، وزادت �شادراتها عن 2.5 مليون طن مرتي. وعند اكتمال م�شروع �شاتورب، فاإنها �شوف تقوم باإنتاج 

الباراك�شيلني والبنزين والربوبيلني ف�شاًل عن منتجاتها الرئي�شية من اجلازولني والديزل ووقود الطائرات.

ولأن �شركة اأرامكو ال�شعودية ملتزمة بزيادة ن�شاطاتها يف عمليات الت�شويق والتكرير، خا�شة فيما يتعلق باملواد الكيماوية، فقد مت اإن�شاء وحدة للبرتوكيماويات 
داخل ال�شركة بهدف الإ�شراف على النمو املت�شارع ملحفظة ال�شركة من املواد الكيماوية والبال�شتيكية، وتعمل هذه الوحدة على بناء القدرات ذات العالقة 

بالت�شويق وخدمة العمالء وت�شليم املنتجات. 

مركز تنسيق العمليات

مركز تن�شيق العمليات هو مركز التحكم والإدارة لعمليات اأرامكو ال�شعودية .وُيعنى مركز تن�شيق العمليات بتح�شني قدرات نظام الهيدروكربونات واملخزون 
مبا ي�شمن ت�شليم منتجات ذات نوعية عالية للعمالء يف الوقت واملكان املنا�شبني. وي�شم مركز تن�شيق العمليات ممثلني عن خمتلف الوحدات والإدارات التابعة 
لأرامكو ال�شعودية. وتقوم جمموعة التخطيط واجلدولة باملراقبة والإ�شراف على حركة ناقالت النفط، واملنتجات املكررة، والنفط اخلام، والغاز الطبيعي 

امل�شال، و�شبكة الطاقة الكهربائية. 

شبكة الطاقة الكهربائية

اأرامكو ال�شعودية ملوا�شلة تطوير وتنمية عمليات  تلعب العمليات املو�شعة للطاقة الكهربائية من التوليد و�شبكة النقل والتوزيع دورا مف�شليا يف دفع �شركة 
اأنحاء اململكة. ويتم تاأمني الطاقة الكهربائية ب�شكل رئي�شي من ال�شركة ال�شعودية للكهرباء للمواقع الربية والبحرية على حد  ال�شركة ال�شناعية يف جميع 

�شواء. 

التوريد والتوزيع

تتحكم اأرامكو ال�شعودية بنظام �شامل لتوزيع املنتجات النفطية، ويتاألف النظام من �شبكة وا�شعة من اأنظمة التوريد ومرافق التخزين وحمطات املواد ال�شائبة 
ووحدات التزود اجلوي بالوقود والتي تنت�شر يف مواقع اإ�شرتاتيجية يف جميع اأنحاء اململكة على نحو يوؤمن يوميًا لكافة عمالء اجلملة خمتلف اأنواع املواد املكررة 
)اجلازولني ووقود الديزل ووقود الطائرات وغاز البرتول امل�شال وزيت الوقود والإ�شفلت(. ومن خالل قيام اأرامكو ال�شعودية بتوفري ذلك لعمالئها امل�شرتين 

باجلملة، فاإنها بالتايل تلبي احتياجات ماليني العمالء يف القطاعات ال�شناعية والزراعية واخلا�شة. 

تقوم �شركة اأرامكو ال�شعودية بت�شغيل اأكرث من 20.000 كيلو مرت من خطوط الأنابيب بهدف نقل النفط اخلام واملنتجات املكررة والغاز، وتنت�شر م�شتودعات 
وحدات  من  العديد  وكذلك  جوًا  بالوقود  التزود  وحدات  النظام  مرافق  ت�شمل  املكررة.  املنتجات  توزيع  ت�شهيل  اأجل  من  اململكة  حول  ال�شخمة  التخزين 
م�شتودعات التخزين ال�شائب املوؤقتة/ وحدات التزود بالوقود جوًا وخطوط الأنابيب الق�شرية امل�شافات. تقوم �شركة اأرامكو ال�شعودية اأي�شًا بتوفري النفط 
اخلام لعمالء ال�شناعات املحلية. ي�شاف اإلى ذلك حقول �شهاريج التخزين ال�شخمة التي تتيح الت�شدير النهائي من النفط اخلام والغاز الطبيعي امل�شال 
واملنتجات املكررة عرب اخلليج العربي والبحر الأحمر. وتوجد اأنظمة تو�شيل مو�شعة مت�شلة مبرافق التخزين املذكورة التي تتيح ت�شليم املنتجات بكل ثقة ويف 

الوقت املحدد.

محطات التصدير

تتولى �شركة اأرامكو ال�شعودية رعاية منظومة حيوية من املحطات يف اململكة العربية ال�شعودية يتم ا�شتخدامها ل�شحن اأو ا�شتالم النفط اخلام والغاز الطبيعي 
امل�شال واملنتجات املكررة. ومن �شاأن جممعات �شهاريج التخزين وحمطات ت�شدير ال�شحنات اأن تتيح توفري الإمدادات للعمالء يف خمتلف اأرجاء العامل. تقع 
حمطات الت�شدير البحرية يف راأ�ش تنورة، وهي اأ�شخم حمطة ل�شحن النفط اخلام يف العامل، ويف اجلعيمة على اخلليج العربي، ويف ينبع وجدة ودوبا وجازان 
ورابغ على �شاحل البحر الأحمر. ت�شكل هذه املحطات بع�شًا من اأكرث املحطات حركة على نطاق العامل والتي تخدم اأكرث من 3.000 ناقلة نفط �شنويًا. ومنذ 
بداية عمليات املحطة الأولى يف راأ�ش تنورة عام 1939م، عملت �شركة اأرامكو ال�شعودية على التو�شيع امل�شطرد لطاقات حمطاتها بحيث اأ�شبح باإمكانها الآن 

خدمة اأ�شخم ناقالت النفط اخلام وغاز البرتول امل�شال. 

الشحن البحري

تقوم �شركة فيال البحرية العاملية املحدودة )فيال( اململوكة كليًا ل�شركة اأرامكو ال�شعودية بت�شغيل اأ�شطول يتاألف من 20 باخرة تعمل على نقل النفط اخلام 
واملنتجات املكررة. ويف عام 2010م، تكون فيال قد اأم�شت 25 �شنة على بدء ت�شغيل اأعمالها.

ت�شغل فيال حاليًا 14 ناقلة نفط خام من النوع مزدوجة الهيكل العمالقة والتي تعمل على نقل النفط اخلام اإلى اأمريكا ال�شمالية، اأوروبا واآ�شيا. كما تخل�شت 
فيال من خم�ش ناقالت نفط خام عمالقة قدمية اأحادية الهيكل خالل العام وباخرتني اأخريتني يف مطلع عام 2011م وذلك مبوجب اأنظمة حماية البيئة 

العاملية التي تق�شي بالتخل�ش مرحليًا من الناقالت اأحادية الهيكل بحلول عام 2015م.

120



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

ا�شتكماًل لأ�شطولها من ناقالت اخلام العمالقة، متتلك فياًل اأي�شًا على امل�شتوى املحلي وتقوم بت�شغيل خم�ش ناقالت منتجات تت�شمن اأربع ناقالت متو�شطة 
املدى وباخرة اأفراماك�ش �شغرية احلجم، وناقلة نفط عمالقة عائمة للتخزين. وقد ح�شلت فيال اأي�شًا على �شهادة املنظمة الدولية للمقايي�ش )ISO( اعرتافًا 

بعملياتها الآمنة يف ال�شحن وممار�شاتها البيئية ال�شليمة.

ويف نوفمرب 2012، وّقعت ال�شركة الوطنية ال�شعودية للنقل البحري )بحري( و�شركة اأرامكو ال�شعودية اتفاقيات حمددة وملزمة قانونيًا )لبحري( لال�شتحواذ 
الر�شيد  اأن يدفع  امللكية يف بحري، على  20% من م�شالح  املنت�شبة لفيال بال�شتحواذ على  ال�شركات  اإحدى  اأ�شطول وعمليات فيال. وباملقابل، قامت  على 
املتبقي من الثمن التي تدفعه بحري نقدًا لفيال. وهذا ال�شفقة �شتوؤدي اإلى تاأ�شي�ش �شركة �شحن وطنية كربى واأكرث تنوعًا. بيد اأن ال�شفقة خا�شعة لعدد من 
ال�شروط، مبا يف ذلك موافقة م�شاهمي بحري على زيادة راأ�ش مالها، وموافقة اجلهات التنظيمية ذات ال�شلة، ومنها هيئة ال�شوق املالية واملجل�ش الأعلى 

للبرتول والرثوة واملعادن. 

�شوف يتم تنفيذ هذا الدمج لل�شفن واملوظفني واأنظمة الأعمال بني كل من فيال وبحري بالإ�شافة اإلى م�شئولية اإدارة نظام النقل لناقالت اخلام العمالقة 
التابعة ل�شركة اأرامكو �شمن هيكل �شركة بحري. ومن خالل حيازتها لعدد 77 باخرة �شمن اأ�شطولها بعد ال�شفقة )32 ناقلة خام عمالقة، و20 ناقلة مواد 
كيماوية، وخم�ش ناقالت منتجات، واأربع �شفن ب�شاعة رول اون- رول اف و16 باخرة قيد الإن�شاء(، ت�شبح بحري رابع اأكرب مالك لناقالت اخلام العمالقة 

على امل�شتوى الدويل. 

الخدمات الهندسية وإدارة المشاريع

يقدم ق�شم الهند�شة واإدارة امل�شاريع حلول مبتكرة وخدمات عالية اجلودة وبرامج اإدارة فعالة لراأ�ش املال.

يهدف ق�شم اخلدمات الهند�شية اإلى التاأكد من حتقيق الربحية من خالل تقدمي حلول تقنية فعالة للتكلفة من خالل التميز يف جمال نقل التقنية والأبحاث 
والتطوير، ومراقبة العمليات واملعايري الهند�شية، وتخطيط املرافق، يف حني تقوم اإدارة امل�شاريع بتن�شيق وتنفذ امل�شاريع الهند�شية يف برامج اأرامكو الراأ�ش 
مالية وغري الراأ�ش مالية ب�شكل اآمن ومهني وباأقل تكلفة ممكنة. كما توؤدي اإدارة امل�شاريع اأن�شطة الدعم على نطاق ال�شركة يف جمال امل�شح والت�شميم واإدارة 
عمليات التفجري وخدمات ما قبل الت�شغيل يف الوقت الذي حتافظ فيه على تعزيز الإنتاجية خلف�ش التكاليف واملحافظة على م�شتوى اخلدمات والفعاليات 

الأ�شا�شية التي تقدمها.

تطوير األعمال الجديدة

ميثل ق�شم تطوير الأعمال اجلديدة يف �شركة اأرامكو ال�شعودية نقطة حمورية لتطوير م�شاريع جديدة، كما اأنه اجلهة املكلفة با�شتحداث الأعمال اجلديدة 
وال�شتثمار فيها وذلك من خالل تعزيز اأ�شول واإمكانيات اأرامكو ال�شعودية املميزة. يتولى ق�شم تطوير الأعمال اجلديدة امل�شئولية عن حتديد وا�شتالم وتقييم 
وتعديل واإنهاء �شفقات امل�شاريع اجلديدة التي من �شاأنها حتقيق القيمة لكل من �شركة اأرامكو ال�شعودية )اإيرادات جديدة ومزايا اإ�شرتاتيجية( واململكة )منو 

اقت�شادي وزيادة يف ن�شبة م�شاركة القطاع اخلا�ش وخلق فر�ش عمل جديدة(. 

قسم خدمات العمليات

يعترب ق�شم خدمات العمليات يف �شركة اأرامكو ال�شعودية مبثابة العمود الفقري بالن�شبة لكافة اأوجه عمليات ال�شركة، حيث يقوم هذا الق�شم من خالل تنظيمه 
والبحري،  والربي  النقل اجلوي  الرئي�شية خلدمات  املتطلبات  وتوفري  وب�شالمة  التكاليف  باأقل  ال�شركة  موارد  واملحافظة على  باإدارة  ال�شناعية  للخدمات 
وخدمات مراقبة التلوث البحري، ودعم املعدات الثقيلة، واإ�شالح و�شيانة معدات املحطات الكهربائية وال�شناعية واأنظمة �شيانة الطرق، وتقدمي الدعم 
لأنظمة ال�شيانة ال�شناعية. ومن خالل اأف�شل ممار�شات اإدارة �شل�شلة التوريد، فاإن تنظيمه اخلا�ش بـ )توريد املواد( يقدم كل جانب من جوانب العمليات 

وامل�شاريع يف اأرامكو ال�شعودية باملواد ال�شحيحة واخلدمات ذات ال�شلة على اأمت واأف�شل وجه.

البيئة والسالمة

تقدم اإدارة حماية البيئة يف اأرامكو ال�شعودية الريادة يف جمال امل�شائل البيئية مبا ي�شمن تاأدية ال�شركة لأعمالها باأ�شلوب بناء وم�شئول بيئيًا. وقد طورت 
ال�شلوكيات  العمل  امل�شئولية، وي�شمل هذا  التنفيذية لإدارة هذه  الهند�شية والتوجيهات  الت�شغيلية واملعايري  ال�شعودية جمموعة وا�شعة من املتطلبات  اأرامكو 
الطوارئ  اإدارة املخلفات وخطط  واإجراءات  املواد اخلطرية  املهنية وتوجيهات نقل  ال�شحة  ولوائح  واملاء  الهواء  البيئية ومعايري  امل�شاريع  ال�شحية وتقييم 

احليوية املتعلقة بان�شكاب النفط.

ومنذ عام 2001م، رفعت اأرامكو ال�شعودية من معدل اإنفاقها على الربامج البيئية، ومت ا�شتكمال العمل يف برامج بيئية برعاية ثمان �شركات عام 2010م، 
و�شمل ذلك تركيب اأنظمة خالية من الدخان يف 29 �شعلة من الغاز الطبيعي، وتطوير اأنظمة ال�شرف ال�شحي يف مرافق ال�شركة على م�شتوى اململكة. تت�شمن 
هذه امل�شاريع: تطوير خمتلف نظم امل�شاعل، تطوير مرافق معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي يف الظهران، الريا�ش، رابغ واملناطق الأخرى، ا�شتبدال نظام 

التربيد يف الريا�ش، ف�شاًل عن جممع املعالج املائي للديزل مب�شفاة راأ�ش تنورة. 
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اأرامكو ال�شعودية  اإدارة درء اخل�شائر يف �شمان �شالمة العاملني لدى �شركة  اأرامكو، وتكمن مهمة  ي�شكل الهتمام بال�شالمة الأهمية الق�شوى لدى �شركة 
وعامة النا�ش وكذلك اأ�شول ال�شركة، ويتاأتي ذلك من خالل حتديد املخاطر، والتحكم يف املخاطر، وتثقيف وحتفيز العاملني بال�شركة وعائالتهم من اأجل 

تاأمني ال�شالمة يف العمل واحلياة.

الشؤون المالية

يقدم ق�شم ال�شوؤون املالية يف �شركة اأرامكو ال�شعودية امل�شاندة والدعم لكافة اأوجه عمليات ال�شركة يف جمالت ت�شمل التخطيط املايل واإدارة الأداء وم�شاندة 
امل�شرتيات واإدارة املخاطر وا�شتثمار راأ�ش املال ومتويل ال�شركات، كما يلعب دورا رئي�شيا يف تطبيق التحليل املنتظم لكافة قرارات العمل الرئي�شية مبا يحقق 

اأف�شل حت�شني ل�شتخدام راأ�ش املال، وتطوير وامتالك وتخ�شي�ش املوارد، والرتكيز على ال�شتثمارات ذات العوائد الأعلى. 

العالقات الصناعية

تقدم اإدارة العالقات ال�شناعية الدعم وامل�شاندة ملختلف اخلدمات الرئي�شية يف �شركة اأرامكو ال�شعودية مثل �شئون املوظفني، اخلدمات الطبية والجتماعية، 
اخلدمات احلكومية وال�شئون العامة، وال�شالمة والأمن ال�شناعي. وت�شم اإدارة العالقات ال�شناعية خم�شة اأق�شام اإدارية هي اخلدمات الجتماعية، وعالقات 

املوظفني والتدريب، واخلدمات الطبية، وال�شالمة والأمن ال�شناعي، و�شوؤون �شركة اأرامكو ال�شعودية.
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وصف داو 

لمحة عامة:

تاأ�ش�شت داو يف عام 1897م. وهي �شركة كيماويات متنوعة جتمع بني قوة العلم والتقنية، يدفعها احلما�ش املتقد لبتكار ما هي �شروري للتقدم الإن�شاين. 
وتربط داو الكيمياء والبتكار مع مبادىء التنمية امل�شتدامة للم�شاعدة يف معاجلة الكثري من امل�شاكل الأكرث حتديا يف العامل مثل احلاجة اإلى املياه النظيفة، 
وتوليد الطاقة املتجددة، وحماية البيئة، وزيادة الإنتاج الزراعي. وتوفر حمفظة داو املتنوعة والرائدة يف القطاع املتكونة من الكيماويات املتخ�ش�شة، واملواد 
املتقدمة، والعلوم الزراعية واأعمال القطاع البال�شتيكية، جمموعة وا�شعة من املنتجات واحللول القائمة على اأ�شا�ش التقنية للعمالء يف حوايل 160 بلدا ويف 

القطاعات ذات النمو املرتفع مثل اللكرتونيات، واملياه، والطاقة، والطالء، والزراعة.

يف عام 2012م، بلغ عدد موظفي داو يف خمتلف اأنحاء العامل اإلى حوايل 54.000 �شخ�ش. ولدى داو 188 موقع ت�شنيع يف 36 دولة، وتنتج ما يقرب من 
5.000 نوعا من املنتجات. 

األنشطة:
قامت داو بتاريخ 1 اأبريل 2009م بال�شتحواذ على �شركة روم اآند ها�ش )Rohm and Haas( ، وهي �شركة مواد متخ�ش�شة عاملية لديها 98 موقع ت�شنيع 
يف 30 دولة و 15.000 موظف تقريبا حول العامل. وهذا ال�شتحواذ على �شركة روم اآند ها�ش من قبل داو جعل منها ال�شركة الرائدة على م�شتوى العامل 
اأف�شل درجات التقنية من ال�شركتني، وكذلك المتداد اجلغرايف الوا�شع والقنوات ال�شناعة  املتخ�ش�شة يف املواد الكيميائية واملتقدمة، حيث جمعت بني 
القوية لإن�شاء حمفظة اأعمال ممتازة مع فر�ش كبرية للنمو. وقد مثلت ال�شفقة خطوة حا�شمة يف حتول �شركة داو اإلى �شركة تنمي اأرباحها مع تخفي�ش اآثار 
التقلبات الدورية. ويتم تنظيم اأعمال داو يف �شتة قطاعات ت�شغيلية، مت و�شف كل واحد منها اأدناه. و�شيتم ت�شويق منتجات �شدارة ب�شكل رئي�شي بوا�شطة 

.Performance Plastics وبال�شتيكيات الأداء Performance Materials قطاعات مواد الأداء

امل�شاريع امل�شرتكة الرئي�شيةاالأعمالالقطاعات الت�شغيلية

املواد الكهربائية 
والوظيفية

 داو كورنينغ املواد الوظيفية داو للمواد اللكرتونية

حلول الطالء والبنية 
التحتية

 داو للمباين والإن�شاءات
 داو ملواد الطالء

 داو حللول املياه ومعاجلتها
 اأحاديات الأداء 

 داو كورنينغ

 داو اأجرو �شاين�شي�ش )للعلوم العلوم الزراعية
الزراعية(

 اأخرى: اأجرو فري�ش

 الأميناتمواد الأداء )1(
 الع�شويات املكلورة

 داو لنظم ال�شيارات
 داو للنظم التي تتم �شياغتها

 داو لالإ�شافات البال�شتيكية

 اليبوك�شي
 املذيبات املوؤك�شدة

 بويل جاليكولت، واملواد اخلاف�شة 
للتوتر ال�شطحي وال�شوائل 

 بويل يوريثان
 اأخرى: داو للنفط والغاز 

  جمموعة ا�ش �شي جي داو 
)SCG Dow Group(

 �شدارة
�شركة )Map Ta Phut Olefins( ملتد

 داو للمطاط �شناعيبال�ستيكيات الأداء )2(
 داو للكهرباء والت�شالت 

 داو للتغليف والتحويل

 البويل اإثيلني
 اأخرى: ترخي�ش مواد بال�شتيكية 

وحمفزات 

 ايكويت
)SCG( جمموعة داو 

 ال�شركة الكويتية لالأوليفينات
 تقنيات يونيفي�شن

 �شدارة

 الكلور القلوي / الكلور فينيلاللقيم اخلام والطاقة )3(
 الطاقة

 اأوك�شيد الإثيلني/ جاليكول الإيثيلني 
 الهيدروكربونات 

)SCG( جمموعة داو 
 �شركة ايكويت

 �شركة ميغلوبال 
 ال�شركة الكويتية لالأوليفينات

1(  �شمل قطاع مواد الأداء نتائج اأعمال املطاط ال�شناعي، وكذلك بع�ش املنتجات من داو لنظم ال�شيارات، من خالل نقل ملكية �شتايرون يف 17 يونيو 2010م. و�شمل هذا القطاع اأي�شا جزءًا من نتائج جمموعة 
�شركات اأوبتيمال )OPTIMAL( من خالل نقل ملكية هذه املجموعة من امل�شاريع امل�شرتكة يف 30 �شبتمرب 2009م. كما �شمل هذا القطاع اأي�شا نتائج اأعمال م�شتحلب املطاط ال�شناعي من خالل نقل ملكية 

�ستايرون يف 17 يونيو 2010م.

2(  �شمل قطاع البال�شتيك نتائج اأعمال �شتايرنك�ش والبويل كاربونات  واملركبات واخللطات، وكذلك م�شلحة ملكية ال�شركة بن�شبة 50% يف �شركة اأمرييكا �شتايرنك�ش، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة، من 
خالل نقل ملكية �شتايرون يف 17 يونيو 2010م. كما �شمل القطاع نتائج اأعمال البويل بروبلني من خالل نقل ملكية الأعمال يف 30 �شبتمرب 2011م.

3(  �شمل قطاع اللقيم والطاقة جزءًا من نتائج جمموعة �شركات اأوبتيمال )OPTIMAL( خالل نقل ملكية هذه املجموعة من امل�شاريع امل�شرتكة يف 30 �شبتمرب 2009م.

امل�شدر: �شدارة
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بالستيكيات األداء

يتبواأ قطاع بال�شتيكيات الأداء مكانة عاملية رائدة يف اإنتاج البويل اإثيلني، ويتمتع بالريادة العاملية كذلك يف تقنية معاجلة وحمفزات البوليمري. وتعترب خربات 
داو ذات امل�شتوى العاملي يف املطاط ال�شناعي وعلوم املواد معروفة على م�شتوى ال�شناعة، وتقنية داو يف معاجلة البويل اإثيلني هي الأكرث ممار�شة يف العامل. 
ومع العمليات الإنتاجية العالية والقابلة لتعديل املقيا�ش مقرونة بتطوير املبيعات، والت�شويق، والتطبيقات، واخلدمات التقنية وقنوات الت�شويق يف ما يقرب من 

100 دولة، فقد اأ�شبح قطاع بال�شتيكيات الأداء يف و�شع جيد يوؤهله لتحقيق اأق�شى قدر من فر�ش النمو بالنيابة عن داو و�شركائها.

مواد األداء 

ويتبواأ قطاع بال�شتيكيات الأداء اأي�شًا مكانة عاملية رائدة يف توريد الأيزو�شيانات، البوليولت، وراتنجات اليبوك�شي، والأمينات، ومواد خف�ش التوتر ال�شطحي، 
املطاطات ال�شناعية امل�شتحلبة، ومذيبات الأك�شيجني، وجمموعة من املنتجات الأخرى. وتقوم اأن�شطة الأعمال هذه باإنتاج منتجات ذات ا�شتخدامات وا�شعة، 
والأثاث  والأحذية،  وال�شجاد،  لل�شيارات،  الداخلية واخلارجية  والديكورات  الطائرات،  الطائرات ومدرجات  اإزالة اجلليد عن  و�شوائل  الال�شقة  املواد  مثل 

املنزيل، والفر�ش، ومنتجات العناية ال�شخ�شية، والنقل، والأغ�شية العازلة لت�شرب املياه، وتوربينات الرياح.

المواد اإللكترونية والوظيفية

يقوم قطاع املواد الإلكرتونية والوظيفية لدى داو بتطوير مواد متقدمة معدلة ح�شب الطلب للتطبيقات التي تتفاوت من اأ�شباه املو�شالت و�شا�شات العر�ش 
امل�شطحة اإلى اأجهزة مراقبة امليكروبات واملواد ال�شيليولوزية اخلا�شة بالأدوية واملواد الغذائية.

حلول الطالء والبنية التحتية
يتكون قطاع حلول الطالء والبنية التحتية لدى داو من جمموعة من ال�شركات الرائدة يف ال�شناعة التي تركز على املواد الال�شقة ومانعات الت�شرب ومواد 
البناء واملواد امل�شافة للبناء القائمة على ال�شليولوز واملواد اخلام للدهانات املعمارية والطالء ال�شناعي، والتقنيات اخلا�شة بتنقية املياه. وي�شمل قطاع حلول 
الطالء  والبنية التحتية الأعمال التالية: داو ملواد البناء والإن�شاءات، وداو ملواد الطالء، وداو حللول املياه واملعاجلة، ومنومرات )اأحاديات( الأداء )املركبات 

الب�شيطة(.

العلوم الزراعية
تعترب داو اأجرو�شاين�شي�ش )داو للعلوم الزراعية( �شركة عاملية رائدة يف توفري حماية للمحا�شيل الزراعية ومنتجات التكنولوجيا احليوية النباتية، وحلول 
ال�شناعية  الآفات  واإدارة  الزراعة  املنتجات لال�شتخدام يف  وت�شويق  وت�شنيع  وتطوير  باخرتاع  الأعمال هذا  ويقوم قطاع  ال�شحية.  والزيوت  الآفات  اإدارة 

والتجارية، واخلدمات الغذائية.

اللقيم والطاقة
يت�شمن قطاع اللقيم والطاقة لدى داو الأعمال التالية: الكلور القلوي/ وكلور-فينيل. والطاقة. واأك�شيد الإثيلني )EO( وجاليكول الإيثيلني، والنفط والغاز 

)الهيدروكربون(.

التسويق:
من خالل جمموعات العمل لديها، وطدت داو نف�شها على اأنها امل�شوق العاملي الرئي�شي ملجموعة كاملة من املواد الكيميائية والبال�شتيكية التي �شت�شنعها 

�شدارة. يو�شح اجلدول التايل ترتيب داو كمورد للمنتجات التي �شيتم ت�شنيعها من قبل �شدارة بناء على املنتجات التي يتم ت�شويقها عامليا:

الرتتيب العاملي بني املنتجني لعام 2012م املنتجات

)LLDPE( الأولالبويل اثيلني املنخف�ش الكثافة اخلطي

)LDPE( الثالثالبويل اثيلني املنخف�ش الكثافة

)PG( )الأولجاليكول الربوبلني )اأحادي

)BGE( الأولاإيثريات بيوتيل اجلاليكول

الأولاملطاط ال�شناعي بوليوليفني

الأولبوليولت الإيثري املتعدد 

)EA( الأولاأمينات الإيثيلني

)EOA( الأولاأمينات الإيثانول

)MDI( الرابعاأيزو�شيانات امليثيلني الثنائية

 CMAI :امل�سدر
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المعلومات المالية:

ملزيد من املعلومات يرجى الطالع على امللحق 4 "القوائم املالية املراجعة ل�شركة داو ".

مت ت�شنيف داو �شمن الفئة  BBB )مع نظرة م�شتقبلية م�شتقرة( من قبل �شتاندرد اند بورز، ويف الفئة Baa3 )مع نظرة م�شتقبلية اإيجابية( من قبل موديز.

.)NYSE Dow( داو �شركة مدرجة يف بور�شة نيويورك

. http://www.dow.com  للمزيد من املعلومات حول داو، يرجى الرجوع اإلى موقعها الإلكرتوين
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)DEH( وصف داو األوروبية القابضة

داو الأوروبية هي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ب�شورة غري مبا�شرة ل�شركة داو. وتتمثل اأغرا�ش داو الأوربية يف العمل ك�شركة قاب�شة، مبا يف ذلك، على 
�شبيل املثال ل احل�شر، امل�شاركة يف واإدارة ومتويل ال�شركات الأخرى. وتعمل ك�شامن اأويل للتزامات �شدارة وفقا ل�شمان الكتمال البتدائي لداو الأوروبية. 

بالإ�شافة اإلى ذلك، تعمل داو الأوروبية كمزود مهم للتقنية. 
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بعض العالقات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة 

لمحة عامة

يو�شح ال�شكل اأدناه بع�ش العالقات بني خمتلف الأطراف ذات العالقة املعنية بامل�شروع )املظللة باللون الرمادي(. وقد مت و�شف الكيانات والوثائق امل�شار 
اإليها يف ال�شكل يف ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية" ويف مواقع اأخرى من ن�شرة الإ�شدار هذه.

الإ�شارات الواردة يف هذا ال�شكل اإلى "داو" تعني داو اأو �شركاتها التابعة، ح�شبما ينطبق. الرجاء مراجعة "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية" لالطالع على 
كيان �شركة داو والتي هي طرف يف كل اتفاقية.

الرجاء الإطالع على ن�شخة اأكرب يف جدول 2

تعامالت المصّدر

امل�شدر هو �شركة تابعة ب�شكل غري مبا�شر ل�شدارة، و�شي�شبح يف واعتبارًا من تاريخ الإقفال طرفًا يف العقود مع اأطراف ذات عالقة معينة، مع كل من �شدارة 
و�شامني الكتمال. ولالطالع على ملخ�ش لتلك العقود، يرجى الرجوع اإلى ق�شم "ملخ�ش وثائق �شفقة ال�شكوك" وق�سم "ملخ�ش وثائق التمويل الرئي�شية" 

من ن�شرة الإ�شدار هذه.

كما اأن امل�شدر هو طرف يف اتفاقية ال�شتئجار من الباطن املوؤرخة يف 24 حمرم 1434هـ )املوافق 8 دي�شمرب 2012م( املربمة بني �شدارة كموؤجر من الباطن، 
 ،4088-34455 الظهران،  �شعود،  امللك  7448 طريق  يعمل فيه، وعنوانه  الذي  العقار  ب�شغل  والتي مبوجبها قام امل�شدر  الباطن،  وامل�شدر كم�شتاأجر من 

اململكة.

التعامالت مع أرامكو السعودية

ح�شبما ورد و�شفه يف هذه الن�شرة يف ق�شم "و�شف �شدارة"، فاإن كل ع�شو من اأع�شاء جمل�ش اإدارة �شدارة املعينني من قبل اأرامكو ال�شعودية هو موظف لدى 
اأرامكو ال�شعودية اأو اإحدى ال�شركات التابعة لها.
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وب�شفتها �شريك وم�شاهم غري مبا�شر يف �شدارة، فقد اأبرمت اأرامكو ال�شعودية، اأو �شوف تقوم باإبرام، العديد من التفاقيات مع �شدارة، ت�شمل ما يلي:

اتفاقية توريد لقيم البنزيِن 

امل�شروع  وثائق  "ملخ�ش  ق�شم  اإلى  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  وللمزيد  البنزين.  لقيم  من  بكميات  �شدارة  تزويد  على  ال�شعودية  اأرامكو  �شركة  وافقت 
الرئي�شية – اتفاقيات توريد اللقيم" من هذه الن�شرة.

اتفاقية توريد لقيم غاز اإليثان

وافقت �شركة اأرامكو ال�شعودية على تزويد �شدارة بكميات من لقيم غاز الإيثان. وللمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع 
الرئي�شية – اتفاقيات توريد اللقيم" من هذه الن�شرة.

اتفاقية توريد زيت الوقود

وافقت �شركة اأرامكو ال�شعودية على تزويد �شدارة بكميات من زيت الوقود. وللمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية 
الن�شرة. هذه  اللقيم" من  توريد  – اتفاقيات 

اتفاقية توريد لقيم النفتا 

وافقت �شركة اأرامكو ال�شعودية على تزويد �شدارة بكميات من لقيم النفتا. وللمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية 
الن�شرة. هذه  اللقيم" من  توريد  – اتفاقيات 

اتفاقية توريد غاز المبيعات

وافقت �شركة اأرامكو ال�شعودية على تزويد �شدارة بكمية من غاز املبيعات. للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية 
الن�شرة. هذه  اللقيم" من  توريد  – اتفاقيات 

اتفاقية توريد لقيم التولوين 

امل�شروع  وثائق  "ملخ�ش  ق�شم  اإلى  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  وللمزيد  التولوين.  لقيم  من  بكميات  �شدارة  تزويد  على  ال�شعودية  اأرامكو  �شركة  وافقت 
الرئي�شية – اتفاقيات توريد اللقيم" من هذه الن�شرة.

التعامالت مع شركة داو وشركاتها التابعة

ح�شبما ورد و�شفه يف هذه الن�شرة يف ق�شم " و�شف �شدارة"، فاإن كل ع�شو من اأع�شاء جمل�ش اإدارة �شدارة املعينني من قبل �شركة داو هو موظف لدى داو 
اأو اإحدى ال�شركات التابعة لها.

وب�شفتها م�شاهما غري مبا�شر يف �شدارة و�شريك، فقد اأبرمت داو )اأو واحدة اأو اأكرث من �شركاتها التابعة(، اأو �شوف تقوم باإبرام، العديد من التفاقيات 
مع �شدارة، ت�شمل ما يلي:

اتفاقيات الخدمات الفنية مع داو قبل القبول داخل المملكة العربية السعودية

وافقت �شركة داو العربية ال�شعودية، �شواًء بطريقة مبا�شرة اأو من خالل �شركاتها التابعة، على تقدمي خدمات فنية معينة ل�شدارة دعمًا منها لإن�شاء امل�شنع 
وت�شغيله ب�شكل جتريبي وبدء ت�شغيله وعمليات الختبار عند اأو قبل قبول امل�شنع لكل من تقنيات داو التالية:

.)EA( واأمينات الإثيلني )EOA( اأ(  الأمينات )اأمينات الإيثانول(

.)BGE( بيوتيل جاليكول اإيرث  )ب(

)ج(  الكلور – القلوي.

)د(  املطاط ال�شناعي ال�شائل.

. )HPLDPE( البويل اإثيلني املرتفع ال�شغط املنخف�ش الكثافة  )هـ(

. )HPPO( اأك�شيد بروبيلني بريوك�شيد الهيدروجني  )و(
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)ز(  اأك�شيد الإثيلني ماركة متيور وماركة هك�شتيو.

. )PMDI( املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي اليزو�شيانات  )ح(

.)DMC( البوليولت - كربونات ثنائي امليثيل  )ط(

.)KOH( البوليولت  )ي(

.)PG( جليكول الربوبيلني  )ك(

)ل(  حملول البويل اإثيلني،

.)TDI( التولوين الثنائي اليزو�شيانات  )م(

للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقيات التقنية – اتفاقيات اخلدمات الفنية" من هذه الن�شرة.

اتفاقيات الخدمات الفنية بعد القبول مع داو داخل المملكة العربية السعودية

وافقت �شركة داو العربية ال�شعودية، �شواًء بطريقة مبا�شرة اأو من خالل �شركاتها التابعة، على تقدمي خدمات فنية معينة ل�شدارة تتعلق بدعم ت�شغيل و�شيانة 
امل�شنع، وا�شتخدام ومعاجلة  املحفزات )Catalysts(، ومعاجلة املنتج واخلدمات الإ�شافية الأخرى بعد قبول امل�شنع، لكل من التقنيات التالية اخلا�شة بداو:

.))EA(واأمينات الإثيلني )EOA(اأ(  الأمينات )اأمينات الإيثانول(

.)BGE( بيوتيل جاليكول اإيرث  )ب(

)ج(  الكلور - القلوي.

)د(  املطاط ال�شناعي ال�شائل.

.)HPLDPE( البويل اإثيلني املرتفع ال�شغط املنخف�ش الكثافة  )هـ(

.)HPPO(اأك�شيد بروبيلني بريوك�شيد الهيدروجني  )و(

)ز(  اأك�شيد الأثيلني ماركة متيور ماركة هك�شتيو.

.)PMDI( املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي اليزو�شيانات  )ح(

.)DMC( البوليولت - كربونات ثنائي امليثيل  )ط(

.)KOH( البوليولت  )ي(

)ك(  جاليكول الربوبيلني.

)ل(  حملول البويل اإثيلني.

.)TDI( التولوين الثنائي اليزو�شيانات  )م(

للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى الق�شم املعنون بـ "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقيات التقنية – اتفاقيات اخلدمات الفنية" من هذه 
الن�شرة.

اتفاقيات الخدمات الفنية مع داو بعد القبول خارج المملكة العربية السعودية

التابعة، على تقدمي خدمات فنية معينة ل�شدارة تتعلق بدعم ت�شغيل  اأم من خالل �شركاتها  القاب�شة الأوروبية، �شواًء بطريقة مبا�شرة  وافقت �شركة داو 
و�شيانة امل�شنع، وا�شتخدام ومعاجلة املحفزات، ومعاجلة املنتج واخلدمات الإ�شافية الأخرى بعد قبول امل�شنع، لكل من تقنيات داو التالية:

)اأ(  الأمينات )اأمينات الإيثانول واأمينات الإثيلني(.

)ب(  بيوتيل جاليكول اإيرث.

)ج(  الكلور – القلوي.

129



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

)د(  املطاط ال�شناعي ال�شائل.

)هـ(  البويل اإثيلني املرتفع ال�شغط املنخف�ش الكثافة.

 .)HPPO( اأك�شيد بروبيلني بريوك�شيد الهيدروجني )و(

)ز(  اأك�شيد الإثيلني ماركة متيور هك�شتيو.

 . )PMDI( املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي اليزو�شيانات )ح(

.)DMC(  البوليولت - كربونات ثنائي امليثيل  )ط(

.)KOH( البوليولت  )ي(

)ك(  جاليكول الربوبيلني.

)ل(  حملول البويل اإثيلني.

 .)TDI( التولوين الثنائي اليزو�شيانات )م(

للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقيات التقنية – اتفاقيات اخلدمات الفنية".

اتفاقيات تسويق ونقل المنتجات من قبل داو

وافقت داو ال�شعودية لت�شويق املنتجات بي. يف. على ت�شويق ونقل خمتلف املنتجات، وتتمتع داو ال�شعودية لت�شويق املنتجات بي. يف. باحلق احل�شري لت�شويق 
كافة املنتجات خارج اململكة العربية ال�شعودية ومنطقة ال�شرق الأو�شط. حيث ت�شمل اتفاقيات داو لت�شويق ونقل املنتجات التالية:

.)EA( واأمينات الإثيلني )EOA( الأمينات اأمينات الإيثانول  )اأ(

)ب(  الِبنزين.

.)BEG( بيوتيل جاليكول اإيرث  )ج(

)د(  الإثيلني.

)هـ(  البويل اإثيلني العايل ال�شغط املنخف�ش الكثافة.

.)PMDI( املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي اليزو�شيانات  )و(

.)polyols( البوليولز )ز(

)ح(  الربوبيلني.

)ط(  جاليكول الربوبيلني.

)ي(  الغازولني احلراري.

)ك(  حملول املطاط ال�شناعي.

)ل(  حملول البويل اإثيلني العايل الكثافة.

.)C4(  حملول البويل اإثيلني  )م(

.)C6( حملول البويل اإثيلني  )ن(

.)C8( حملول البويل اإثيلني  )ش�(

)ع(  التولوين.

. )TDI( التولوين الثنائي اليزو�شيانات )ف(

للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى الق�شم املعنون من هذه الن�شرة بـ "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – ت�شويق ورفع املنتجات من قبل �شركة داو".
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اتفاقيات ترخيص التقنية من شركة داو

وافقت �شركة داو الأوروبية القاب�شة على الرتخي�ش ل�شدارة ببع�ش براءات الخرتاع والتقنيات، و�شوف تقدم ل�شدارة امل�شاعدات الفنية والتدريب بهدف 
ت�شنيع املنتجات امل�شنعة يف جممع �شدارة مبوجب اتفاقيات ترخي�ش التقنية من داو فيما يتعلق باملنتجات التالية:   

.)EA( واأمينات الإثيلني )EOA( الأمينات اأمينات الإيثانول  )اأ(

.)BEG(بيوتيل جاليكول اإيرث  )ب(

)ج(  الكلور – القلوي.

)د(  املطاط ال�شناعي ال�شائل.

)هـ(  البويل اإثيلني العايل ال�شغط – املنخف�ش الكثافة.

)و(  اأك�شيد الإثيلني ماركة متيور ماركة هك�شتيو.

. )PMDI( املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي اليزو�شيانات  )ز(

.)DMC( البوليولز  )ح(

.)KOH( البوليولز  )ط(

.)PG( جاليكول الربوبيلني  )ي(

)ك(  حملول البويل اإثيلني.

.)TDI( التولوين الثنائي اليزو�شيانات  )ل(

امل�شروع  وثائق  والرتخي�ش" و"ملخ�ش  – التقنية  امل�شروع  على  "نظرة عامة  بـ   املعنونة  الأق�شام  اإلى  الرجوع  يرجى  املعلومات،  املزيد من  على  لالطالع 
الرئي�شية – اتفاقيات ترخي�ش التقنية" من هذه الن�شرة.

HPPO اتفاقية ترخيص أكسيد بروبيلين بيروكسيد الهيدروجين

وافقت �شركة داو الأوروبية القاب�شة على الرتخي�ش ل�شدارة برباءات الخرتاع والتقنية، و�شوف تقدم امل�شاعدات الفنية والتدريب ل�شدارة لت�شنيع اأك�شيد 
بروبيلني بريوك�شيد الهيدروجني )HPPO( يف جممع �شدارة. ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى الأق�شام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة 

عامة على ال�شناعة – التقنية والرتخي�ش" و"ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقيات التقنية - اتفاقيات ترخي�ش التقنية".

اتفاقية توريد محفز أمينات اإلثيلين 

وافقت داو على تزويد �شدارة مبحفز امتالكي معني لغر�ش اإنتاج اأمينات الإثيلني مبجمع �شدارة. ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى 
الأق�شام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �شدارة– توريد املواد املحفزة" و"ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقيات توريد املحفزات". 

HPPO اتفاقية توريد محفزات أكسيد بروبيلين بيروكسيد الهيدروجين

يرجى  املعلومات،  املزيد من  ولالطالع على  HPPO مبجمع �شدارة.  اإنتاج  لغر�ش  امتالكي معني   تزويد �شدارة مبحفز  GmbH على  اأوروبا  داو  وافقت 
الرجوع اإلى الأق�شام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �شدارة – توريد املواد املحفزة" و"ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقيات توريد 

املحفزات".

MeteorTM اتفاقية توريد محفز أوكسيد اإلثيلين 200 ماركة متيور
وافقت �شركة داو على تزويد �شدارة مبحفز امتالكي معني  لغر�ش اإنتاج اأك�شيد الإثيلني مبجمع �شدارة. ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى الرجوع 
توريد  – اتفاقيات  الرئي�شية  امل�شروع  وثائق  " و"ملخ�ش  املحفزة  املواد  – توريد  �شدارة  ن�شاط  على  عامة  "نظرة  بعنوان  الن�شرة  هذه  من  الأق�شام  اإلى 

املحفزات".  
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DMC اتفاقية توريد محفز سيانايد معدني مزدوج بوليولس

وافقت �شركة داو اأوروبا )GmbH( على تزويد �شدارة مبحفز امتالكي معني لغر�ش اإنتاج البوليول�ش )Polyols( مبجمع �شدارة. ولالطالع على املزيد من 
املعلومات، يرجى الرجوع اإلى الأق�شام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �شدارة – توريد املواد املحفزة " و"ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية 

املحفزات". توريد  – اتفاقيات 

Elastomers اتفاقية توريد محفز محلول المطاط الصناعي

املزيد من  ال�شائل مبجمع �شدارة. ولالطالع على  ال�شناعي  املطاط  اإنتاج  لغر�ش  امتالكية معينة  تزويد �شدارة مبحفز ومكونات  داو على  وافقت �شركة 
املعلومات، يرجى الرجوع اإلى الأق�شام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �شدارة– توريد املحفزات" و"ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – 

اتفاقيات توريد املحفزات".

اتفاقية توريد محفز محلول البولي إثيلين

اإثيلني مبجمع �شدارة. ولالطالع على املزيد من املعلومات،  اإنتاج حملول البويل  وافقت �شركة داو على تزويد �شدارة مبكونات حمفزات امتالكية لغر�ش 
يرجى الرجوع اإلى الأق�شام من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على ن�شاط �شدارة – توريد املحفزات" و"ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقيات 

توريد املحفزات". 

اتفاقية الخدمات العامة

وافق امل�شاهمني �شركة داو و�شركة اأرامكو ال�شعودية على اأن يقدموا ل�شدارة  خدمات فنية معينة وخدمات اأخرى من وقت لآخر ، ووافقت �شدارة على الدفع 
مقابل تلك التكاليف املتكبدة جراء تقدمي هذه اخلدمات. ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى الق�شم ـ  "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية 

الن�شرة.   هذه  العامة" من  اخلدمات  – اتفاقية 

اتفاقية إعارة الموظفين

بالتعوي�شات  املعارون  املوظفون  يحتفظ  بحيث  الإعارة.  اأ�شا�ش  على  تزويد �شدارة مبوظفني  على  ال�شعودية  واأرامكو  داو  ل�شركة  التابعون  امل�شاهمون  وافق 
املزايا.  و  التعوي�شات  تلك  قيمة  عن  ال�شلة  ذوي  امل�شاندين  للم�شاهمني  تعوي�ش  بدلت  بتقدمي  �شدارة  وتقوم  امل�شاندون  امل�شاهمون  يقدمها  التي  واملزايا 

ولالإطالع على املزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى الق�شم املعنون بـ "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقية اإعارة موظفني" من هذه الن�شرة.  

اتفاقية أنظمة وأدوات التشغيل

وافقت داو الأوروبية على منح رخ�شة ل�شدارة لغر�ش ا�شتخدام معاجلات وطرق العمل ومعايري ت�شميم واأنظمة واأدوات ت�شغيلية اأخرى تتعلق مبعاجلة واإدارة 
الإنتاج الكيميائي. وف�شاًل عن ذلك، فاإن داو الأوروبية القاب�شة تعمل كمزود هام للتقنية بالن�شبة  للم�شروع. ولالإطالع على املزيد من املعلومات، يرجى 

الرجوع اإلى الق�شم املعنون بـ "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية – اتفاقية اأنظمة واأدوات الت�شغيل" من هذه الن�شرة.  

عقد MOM/BSD خارج المملكة:

النظم  تكامل  بنواحي  تتعلق  اأعمال حمددة، خدمات  التفاق على نطاقات  اإلى �شدارة، �شريطة  القاب�شة بي يف  ال�شعودية  العربية  داو  �شوف تقدم �شركة 
وتقدمي املعرفة الالزمة ونواحي ال�شبط والتكيف مع حلول برجميات تخطيط موارد املوؤ�ش�شة املعيارية املتبعة يف تنفيذ اأعمال ال�شركة، واإدارة املوارد الب�شرية، 

وعمليات الت�شنيع والتوا�شل مع امل�شوقني.

:MET اتفاقية التطوير الخاصة بأتمتة العمليات

وفقا لهذه التفاقية، والتي مت اإبرامها قبل اتفاقية اإطارعقد الأمتتة الرئي�شي )MACFA( )واملو�شحة ب�شكل موجز يف ق�شم "ملخ�ش وثائق امل�شروع الرئي�شية 
- اتفاقية اإطار عقد الأمتتة الرئي�شي"( من ن�شرة الإ�شدار هذه، التي يجري حاليًا اإحالتها اإلى �شدارة عن طريق �شركة خدمات اأرامكو، ومل يعد هناك 
التزامات جوهرية مطلوبة التنفيذ مبوجب هذه التفاقية، فقد قدمت داو معلومات حول عمليات وتقنيات معينة حت�شبا لالأن�شطة التي �شيتم تنفيذها يف اإطار 

.)MACFA( اتفاقية اإطار عقد الأمتتة الرئي�شي
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ملخص وثائق المشروع الرئيسية 

ل يق�شد من امللخ�شات التالية اأن تكون بيانات كاملة لأحكام التفاقيات امل�شار اإليها. وينبغي اأن تتم قراءة كامل امللخ�ش بالقرتان مع التفاقية ذات ال�شلة، 
ويكون امللخ�ش يف جممله خا�شعًا للن�ش الكامل لتلك التفاقية.

بع�ش امل�شطلحات املعينة امل�شتخدمة يف هذا الق�شم معرفة يف الوثائق املدرجة اأدناه، وعند ا�شتخدام تلك امل�شطلحات يف �شياق هذه الن�شرة ف�شتاأخذ املعاين 
الواردة يف تلك الوثائق ما مل يقت�ِش �شياق الن�ش خالف ذلك.

يت�شمن هذا الق�شم ملخ�شا لالتفاقيات التالية: 

 اتفاقيات توريد اللقيم. �
 اتفاقيات داو لت�شويق ونقل املنتجات. �
 عقود الإن�شاءات. �
 اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة. �
 اتفاقية توريد خام بوك�شيد الهيدروجني. �
 اتفاقية الإ�شناد والت�شنيع. �
 اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية . �
 اتفاقية توريد املياه ال�شناعية. �
 اتفاقية اإعارة املوظفني. �
 عقد ا�شتئجار الأر�ش ال�شناعية. �
 اتفاقية اخلدمات العامة. �
 التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي. �
 اتفاقيات التقنية. �
 اتفاقيات توريد املحفزات. �
 اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل مع داو. �
 اتفاقية ال�شركاء. �
 اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني. �

اتفاقيات توريد اللقيم 

�شوف ت�شكل �شدارة نقله نوعية يف اململكة يف جمال الت�شنيع وتطوير �شناعة املواد الكيميائية على وجه اخل�شو�ش، برتكيزها على تك�شري ال�شوائل. و�شتعمل 
ك�شارة خليط اللقيم البخارية اخلا�شة بامل�شروع على تك�شري النفتا املدعمة بالإيثان لتعزيز العوائد والأداء القت�شادي. وقد قامت وزارة البرتول والرثوة 

املعدنية بتخ�شي�ش الإيثان وغاز املبيعات )لتلبية احتياجات الوقود واللقيم على حد �شواء( للم�شروع.

و�شتقوم اأرامكو ال�شعودية  بتزويد �شدارة باحتياجاتها من الوقود ومواد اللقيم التالية مبوجب اتفاقيات التوريد:

)اأ(  النفتا.

)ب(  الإيثان.

)ج(  غاز املباع.

)د(  زيت الوقود )مع توفري النفط اخلام العربي الثقيل كوقود احتياطي(.

)هـ(  البنزين.

)و(  التولوين.

 )NFSA( اتفاقية توريد لقيم النفتا

�شيتم  تغذية لقيم النفتا من خالل الك�شارة البخارية خلليط اللقيم اخلا�شة بامل�شروع التي تعمل بالبخار لإنتاج مواد الثيلني والربوبيلني والبنزين احلراري 
Pygas لت�شتخدمها وحدات ت�شنيع �شدارة يف التكرير والتوريد والتوزيع والكيماويات ، وخام CS4 املخ�ش�ش للبيع. 

وقد اأبرمت اأرامكو ال�شعودية ب�شفتها البائع، و�شدارة ب�شفتها امل�شرتي اتفاقية تورد لقيم النفتا بتاريخ 11 �شبتمرب 2012م، والتي حتكم ال�شروط التي �شتقوم 
مبوجبها اأرامكو ال�شعودية بتزويد �شدارة بلقيم النفتا ل�شتخدامه فقط وح�شريا كمادة لقيم.
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مدة االتفاقية:

ت�شري اتفاقية توريد لقيم النفتا )NFSA( اعتبارا من تاريخ توقيعها وتنتهي يف الذكرى ال�شنوية الثالثني لتاريخ انتهاء عملية الختبار والت�شغيل التجريبي 
للك�شارة البخارية. ويتعني على طريف التفاقية ويف موعد ل يتجاوز ال�شنتني قبل انتهاء مدة التفاقية، اإجراء مناق�شات وفق مبداأ ح�شن النية لتمديد التفاقية 

ملدة ع�شر �شنوات اإ�شافية. 

التزامات التوريد:

�شوف تزود اأرامكو ال�شعودية لقيم النفتا ل�شدارة لغاية الكمية ال�شهرية الق�شوى مع مراعاة ال�شروط والأحكام الأخرى لتفاقية توريد لقيم النفتا. و�شوف 
يتم توفريكمية اإ�شافية حمدودة من لقيم النفتا والتعوي�شات ذات ال�شلة يف حال ح�شول نق�ش بدون عذر يف توريد لقيم اليثان وفقا لتفاقية توريد لقيم 

.)EFSA( اليثان

يف حال ح�شول انخفا�ش يف اإنتاج النفتا يف اململكة نتيجة ل�شيا�شات احلكومة يف اإنتاج النفط اخلام اأو يف حال مت منع اأرامكو ال�شعودية من توفري لقيم النفتا 
نتيجة حلدوث حالة قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد لقيم النفتا، عندئذ وعلى مدى فرتة اأي انخفا�ش من هذا القبيل يف اإنتاج النفط اخلام اأو على مدى فرتة 
حادثة القوة القاهرة، يحق لأرامكو ال�شعودية خف�ش كميات لقيم النفتا املتاحة للت�شليم اإلى �شدارة بكمية حم�شوبة على اأ�شا�ش تنا�شبي ل تزيد عن الكمية 

التي تخف�ش فيها اأرامكو ال�شعودية كميات النفتا املتاحة للت�شليم اإلى العمالء ال�شناعيني املحليني الآخرين لأرامكو ال�شعودية.

وعلى اأرامكو ال�شعودية اأن تعطي ويف كافة الأوقات الأولوية ل�شدارة على عمالء الت�شدير لدى اأرامكو ال�شعودية لتلبية احتياجات �شدارة اأول من لقيم النفتا. 

وتن�ش اتفاقية توريد لقيم النفتا على دفع مبالغ مالية معينة يف حال ح�شول ف�شل بدون عذر يف ا�شتالم اأو ت�شليم لقيم النفتا.

 السعر:

يجب اأن ي�شتند �شعر الطن املرتي من لقيم النفتا الذي يتعني على �شدارة دفعه لأرامكو ال�شعودية مقابل لقيم النفتا امل�شلَّم، اإلى �شعر مرتبط بال�شوق.

الضمانات المحددة:

ت�شمن اأرامكو ال�شعودية باأن كافة ال�شروط والأحكام املتعلقة بت�شعري لقيم النفتا امل�شلم وفقا لتفاقية توريد لقيم النفتا، لي�شت اأقل تف�شيال ل�شدارة و�شتبقى 
اإلى امل�شاريع امل�شرتكة امل�شرتية للقيم النفتا املتواجدة داخل  اأو  اإلى طرف ثالث لي�ش ذوعالقة،  اأرامكو ال�شعودية  كذلك من �شروط الت�شعري التي متنحها 

اململكة وامل�شتخدمة يف اإنتاج البرتوكيماويات داخل اململكة.

حوادث اإلخالل

تعد احلوادث التالية حوادث اإخالل طبقا لتفاقية توريد لقيم النفتا )NFSA(: )اأ( اخفاق �شدارة يف القيام باأي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية توريد 
لقيم النفتا، )ب( ح�شول خرق من جانب اأرامكو ال�شعودية  ل�شمانات معينة من�شو�ش عليها يف اتفاقية توريد لقيم النفتا، )ج( اأي ف�شل بدون عذر من 
جانب اأرامكو ال�شعودية  يف ت�شليم كمية اجمالية ل تقل عن 50% من لقيم النفتا الذي حتدده �شدارة على مدى اأي مدة تتكون من �شهرين متتاليني، و)د( 

ح�شول حالة اإع�شار.

يجوز ل�شدارة واأرامكو ال�شعودية ممار�شة حقوق كل منهما اخلا�شة باإنهاء التفاقية وذلك فقط بعد ح�شول حادثة تق�شري وانق�شاء الفرتة املحددة ملعاجلة 
الإخالل، وبعد ت�شليم اإ�شعار الإنهاء املطلوب. 

)EFSA( اتفاقية توريد لقيم اإليثان

بالإ�شافة اإلى لقيم النفتا، �شيتم تغذية لقيم اليثان من خالل ك�شارة خليط اللقيم البخارية اخلا�شة بامل�شروع لإنتاج مواد الثيلني والربوبلني ب�شكل رئي�شي 
ل�شتخدامها من قبل وحدات ت�شنيع يف اأ�شفل التيار اخلا�شة ب�شدارة.

وقد اأبرمت اأرامكو ال�شعودية ب�شفتها البائع، و�شدارة ب�شفتها امل�شرتي اتفاقية تورد لقيم الإيثان بتاريخ  11 �شبتمرب 2012م، والتي حتكم ال�شروط التي 
�شتقوم اأرامكو ال�شعودية مبوجبها بتزويد �شدارة بلقيم اليثان ل�شتخدامها فقط وح�شريا كمادة لقيم.

مدة االتفاقية:

ي�شري مفعول اتفاقية توريد لقيم اليثان اعتبارا من تاريخ توقيعها وتنتهي التفاقية يف الذكرى الـ�شنوية الع�شرين لتاريخ الت�شغيل التجاري. وعلى اأطراف 
التفاقية اأن يناق�شوا بح�شن نية لتمديد التفاقية ملدة ع�شر �شنوات اإ�شافية.
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التزامات التوريد:

اليثان  لقيم  توريد  لتفاقية  الأخرى  والأحكام  ال�شروط  مراعاة  مع  الق�شوى،  ال�شهرية  الكمية  لغاية  ل�شدارة  اليثان  لقيم  ال�شعودية   اأرامكو  تورد  �شوف 
.)EFSA(

يف حال ح�شول انخفا�ش يف توفر الإيثان يف املنطقة ال�شرقية من اململكة نتيجة ل�شيا�شات احلكومة يف هذا ال�شدد، اأو ب�شبب منع اأرامكو ال�شعودية من توفري 
لقيم الإيثان نتيجة حلادثة قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد لقيم الإيثان اأو ب�شبب توقف مربمج لالإنتاج، عندئذ وعلى مدى فرتة اأي انخفا�ش من هذا القبيل 
يف الإنتاج، اأو على مدى فرتة حادثة القوة القاهرة اأو التوقف املربمج، فاإنه يحق لأرامكو ال�شعودية  خف�ش كميات لقيم اليثان املتاحة للت�شليم اإلى �شدارة 
ال�شعودية  اأرامكو  للت�شليم لكافة عمالء  ال�شعودية كميات الإيثان املتاحة  اأرامكو  التي تخف�ش فيها  اأ�شا�ش تنا�شبي ل تزيد عن الكمية  بكمية حم�شوبة على 

ال�شناعيني الآخرين غري املرافق العامة املوجودة يف املنطقة ال�شرقية من اململكة.

السعر:

�شي�شاوي ال�شعر املحدد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )mmBtu( من لقيم الإيثان والذي يتعني على �شدارة دفعه لأرامكو ال�شعودية مقابل لقيم اليثان 
املورد، ال�شعر املحلي لالإيثان يف اململكة.

حوادث اإلخالل:

تعترب احلوادث التالية حوادث اإخالل طبقا لتفاقية توريد لقيم اليثان )EFSA(: )اأ( اإخفاق �شدارة يف اللتزام باأي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية 
توريد لقيم اليثان، )ب( ح�شول خرق من جانب اأرامكو ال�شعودية ل�شمانات معينة من�شو�ش عليها يف اتفاقية توريد لقيم اليثان، )ج( اأي ف�شل بدون عذر 
من جانب اأرامكو ال�شعودية يف ت�شليم كمية اإجمالية ل تقل عن 50% من لقيم اليثان امل�شّمى من قبل �شدارة على مدى اأي مدة تتكون من �شهرين متتاليني، 

و)د( ح�شول حالة اإع�شار.

الفرتة املحددة ملعاجلة  وانق�شاء  التفاقية وذلك فقط بعد ح�شول حادثة تق�شري  اإنهاء  ال�شعودية ممار�شة حقوقهم اخلا�شة يف  واأرامكو  يجوز ل�شدارة 
الإخالل، وبعد ت�شليم اإ�شعار الإنهاء املطلوب. 

)SGSA( اتفاقية توريد الغاز المباع

�شوف ي�شتخدم الغاز املباع كمادة لقيم لوحدة الهيدروجني واأول اأك�شيد الكربون واأك�شيد الإثيلني ومل�شنع الأمونيا، وكوقود لأفران الت�شنيع.

اأبرمت اأرامكو ال�شعودية ب�شفتها البائع، و�شدارة ب�شفتها امل�شرتي اتفاقية توريد الغاز املباع بتاريخ  11 �شبتمرب 2012م، والتي حتكم ال�شروط التي �شتقوم 
اأرامكو ال�شعودية مبوجبها بتزويد �شدارة بالغاز املباع.

مدة االتفاقية:

ي�شري مفعول اتفاقية توريد الغاز املباع اعتبارا من تاريخ توقيعها وتنتهي يف الذكرى ال�شنوية الـع�شرين للتاريخ الذي ا�شتكمل فيه اختبار وت�شغيل وحدات 
اإنتاج مادة اأيزو�شيانات امليثيلني الثنائية )MDI( والتولوين الثنائي اليزو�شيانات )TDI(. وعلى اأطراف التفاقية اأن يناق�شوا بح�شن نية متديد التفاقية 

ملدة ع�شر �شنوات اإ�شافية.

التزامات التوريد:

.)SGSA( شوف تزود اأرامكو ال�شعودية الغاز املباع ل�شدارة لغاية الكمية ال�شهرية الق�شوى، مع مراعاة ال�شروط والأحكام الأخرى لتفاقية توريد الغاز املباع�

يف حال ح�شول انخفا�ش يف اإنتاج الغاز املباع يف املنطقة ال�شرقية من اململكة نتيجة ل�شيا�شات احلكومة يف هذا ال�شدد، اأو يف حال منع اأرامكو ال�شعودية من 
توفري الغاز املباع نتيجة حلادثة قوة قاهرة مبوجب اتفاقية الغاز املباع اأو نتيجة لتوقف مقرر لالإنتاج، عندئذ وعلى مدى فرتة اأي انخفا�ش من هذا القبيل 
اإلى �شدارة  للت�شليم  الغاز املباع املتاحة  ال�شعودية  خف�ش كميات  التوقف املقرر، فاإنه يحق لأرامكو  اأو  القاهرة  القوة  اأو على مدى فرتة حادثة  الإنتاج  يف 
بكمية حم�شوبة على اأ�شا�ش تنا�شبي ل تزيد عن الكمية التي تخف�ش فيها اأرامكو ال�شعودية كميات الغاز املباع املتاحة للت�شليم لكافة عمالء اأرامكو ال�شعودية 

ال�شناعيني الآخرين غرياملرافق العامة املوجودين يف املنطقة ال�شرقية من اململكة.

السعر:

ي�شاوي ال�شعر املحدد لكل  مليون وحدة حرارية بريطانية )mmBtu( من لقيم الغازاملباع والذي يتعني على �شدارة دفعه لأرامكو ال�شعودية مقابل الغاز املباع 
امل�شلم، ال�شعر املحلي للغاز املباع يف اململكة
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حوادث اإلخالل:

تعترب احلوادث التالية حوادث تق�شري طبقا لتفاقية توريد غاز البيع: )اأ( اإخفاق �شدارة يف اللتزام باأي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية توريد الغاز 
املباع، )ب( ح�شول خرق من جانب اأرامكو ال�شعودية  ل�شمانات معينة من�شو�ش عليها يف اتفاقية توريد الغاز املباع ، )ج( اأي ف�شل بدون عذر من جانب 
اأرامكو ال�شعودية يف ت�شليم كمية اإجمالية ل تقل عن 50% من الغاز املباع الذي ت�شّميه �شدارة على مدى اأي مدة تتكون من �شهرين متتاليني، و)د( ح�شول 

حالة اإع�شار.

املحددة ملعاجلة  الفرتة  وانق�شاء  اإخالل  بعد ح�شول حادث  التفاقية وذلك فقط  اإنهاء  ال�شعودية ممار�شة حقوقهما اخلا�شة يف  واأرامكو  يجوز ل�شدارة 
الإخالل وبعد ت�شليم اإ�شعار الإنهاء املطلوب. 

)FOSA( اتفاقية توريد زيت الوقود

�شوف ي�شتخدم زيت الوقود كوقود لوحدات توليد البخار التابعة ل�شدارة.

حتكم  والتي  �شبتمرب2012م،   11 بتاريخ   )FOSA( الوقود  زيت  توريد  اتفاقية  امل�شرتي  ب�شفتها  و�شدارة  البائع،  ب�شفتها  ال�شعودية  اأرامكو  اأبرمت  وقد 
ال�شروط التي �شتقوم اأرامكو ال�شعودية مبوجبها بتزويد �شدارة بزيت الوقود ل�شتخدامه فقط وح�شريا كوقود لوحدات توليد البخار. 

مدة االتفاقية:

ي�شري مفعول اتفاقية توريد زيت الوقود اعتبارا من تاريخ توقيعها وتنتهي يف الذكرى الـ�شنوية الثالثني للتاريخ الذي ا�شتكملت فيه عمليات الختبار والت�شغيل 
التجريبي للك�شارة البخارية. وعلى اأطراف التفاقية اأن يتناق�شوا بح�شن نية لتمديد التفاقية ملدة 10 �شنوات اإ�شافية.

التزامات التوريد:

�شتزود اأرامكو ال�شعودية زيت الوقود اإلى �شدارة لغاية الكمية ال�شهرية الق�شوى.

يف حال ف�شل اأرامكو ال�شعودية اأو يف حال عدم اأ�شتطاعتها ت�شليم زيت الوقود لأي �شبب من الأ�شباب، فاإنه يتعني على اأرامكو ال�شعودية اأن توفر كمية معادلة 
من اخلام العربي الثقيل )AH Crude( للت�شليم.

وعلى اأرامكو ال�شعودية اأن تعطي، ويف كل وقت، الأولوية ل�شدارة على عمالء الت�شدير لدى اأرامكو ال�شعودية لتلبية احتياجات �شدارة اأول من زيت الوقود.   

السعر:

�شيكون �شعر اللرت الواحد من زيت الوقود واخلام العربي الثقيل هو ال�شعر املحلي يف اململكة.

حوادث اإلخالل:

تعترب احلوادث التالية حوادث اإخالل طبقا لتفاقية توريد زيت الوقود: )اأ( اإخفاق �شدارة يف اللتزام باأي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية توريد زيت 
الوقود، )ب( ح�شول خرق من جانب اأرامكو ال�شعودية  ل�شمانات معينة من�شو�ش عليها يف اتفاقية توريد زيت الوقود، )ج( اأي ف�شل بدون عذر من جانب 
اأرامكو ال�سعودية  يف )1( ت�شليم كمية اإجمالية  قدرها 50% على الأقل من زيت الوقود املحدد من قبل �شدارة على مدى اأي مدة تتكون من �شهرين متتاليني، 

و )2( اإتاحة كمية معادلة من اخلام العربي الثقيل للت�شليم، و)د( ح�شول حالة اإع�شار.

اإنهاء التفاقية وذلك فقط بعد ح�شول حادثة تق�شري وانق�شاء الفرتة املحددة ملعاجلة  يجوز ل�شدارة واأرامكو ال�شعودية ممار�شة حقوقهما اخلا�شة يف 
الإخالل وبعد ت�شليم اإ�شعار الإنهاء املطلوب.

)BFSA( اتفاقية توريد لقيم البنزين

 )isocyanates( من قبل وحدات املواد العطرية التابعة ل�شدارة اإلى بنزين من درجة الأيزو�شيانات )pygas( شيتم حتويل لقيم البنزين والبنزين احلراري�
ل�شتخدامه كمادة لقيم من قبل وحدات اإنتاج مادة الآيزو�شيانات  )isocyanates( التابعة ل�شدارة.

اأبرمت اأرامكو ال�شعودية ب�شفتها البائع، و�شدارة ب�شفتها امل�شرتي اتفاقية توريد لقيم البنزين بتاريخ  11 �شبتمرب 2012م، والتي حتكم ال�شروط التي �شتقوم 
اأرامكو ال�شعودية مبوجبها بتزويد �شدارة بلقيم البنزين ل�شتخدامه فقط وح�شريا كمادة لقيم.
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مدة االتفاقية:

الختبار  عمليات  فيه  ا�شتكملت  الذي  للتاريخ  الثالثني  الـ�شنوية  الذكرى  يف  وتنتهي  توقيعها  تاريخ  من  اعتبارا  البنزين  لقيم  توريد  اتفاقية  مفعول  ي�شري 
والت�شغيل التجريبي للك�شارة البخارية. وعلى اأطراف التفاقية اأن يتناق�شوا بح�شن نية لتمديد التفاقية ملدة ع�شر �شنوات اإ�شافية.

التزامات التوريد:

�شتزود اأرامكو ال�شعودية لقيم البنزين اإلى �شدارة لغاية كمية �شهرية ق�شوى، مع مراعاة ال�شروط والأحكام الأخرى لتفاقية توريد لقيم البنزين.

يف حال ح�شول انخفا�ش يف اإنتاج البنزين يف مرافق اأرامكو ال�شعودية نتيجة ل�شيا�شات احلكومة يف هذا ال�شدد، اأو يف حال منع اأرامكو ال�شعودية من توفري 
انخفا�ش من هذا  اأي  فاإنه وعلى مدى فرتة  لالإنتاج،  لتوقف مقرر  نتيجة  اأو  البنزين  لقيم  توريد  اتفاقية  قوة قاهرة مبوجب  نتيجة حلادثة  البنزين  لقيم 
القبيل يف الإنتاج اأو على مدى فرتة حادثة القوة القاهرة اأو التوقف املربمج، فاإنه يحق لأرامكو ال�شعودية خف�ش كميات لقيم البنزين املباع املتاحة للت�شليم 
اإلى �شدارة بكمية حم�شوبة على اأ�شا�ش تنا�شبي ل تزيد عن الكمية التي تخف�ش فيها اأرامكو ال�شعودية كميات البنزين املتاحة للت�شليم لكافة عمالء اأرامكو 

ال�شعودية من العمالء ال�شناعيني املحليني الآخرين ملرافق اأرامكو ال�شعودية. 

لقيم  اأول من  احتياجات �شدارة  لتلبية  ال�شعودية  اأرامكو  لدى  الت�شدير  الأولوية ل�شدارة على عمالء  الأوقات  كافة  تعطي ويف  اأن  ال�شعودية  اأرامكو  وعلى 
البنزين من مرافق اأرامكو ال�شعودية. 

وتن�ش اتفاقية توريد لقيم البنزين على دفع مبالغ معينة عند ح�شول حالة تعرث دون �شبب يف اإتاحة لقيم البنزين للت�شليم. 

السعر:

�شيكون �شعر الطن املرتي من لقيم البنزين الذي يتعني على �شدارة دفعة لأرامكو ال�شعودية مقابل لقيم البنزين هو �شعرمرتبط بال�شوق.

الضمانات المحددة:

ت�شمن اأرامكو ال�شعودية باأن كافة ال�شروط والأحكام املتعلقة بت�شعري لقيم البنزين امل�شّلم وفقا لتفاقية توريد لقيم البنزين، لي�شت اأقل تف�شيال ل�شدارة، 
و�شتبقى كذلك من حيث �شروط الت�شعري التي متنحها اأرامكو ال�شعودية اإلى اأي طرف ثالث لي�ش ذي �شلة وكذلك للم�شاريع امل�شرتكة املتواجدة داخل اململكة 

امل�شرتية للقيم البنزين، وامل�شتخدمة يف اإنتاج البرتوكيماويات داخل اململكة.

حوادث اإلخالل:

تعترب احلوادث التالية حوادث اإخالل طبقا لتفاقية توريد لقيم البنزين: )اأ( اإخفاق �شدارة يف اللتزام باأي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية توريد لقيم 
البنزين، )ب( ح�شول خرق من جانب اأرامكو ال�شعودية  ل�شمانات معينة من�شو�ش عليها يف اتفاقية توريد لقيم البنزين، )ج( اأي ف�شل بدون عذر من جانب 
اأرامكو ال�شعودية يف ت�شليم كمية اإجمالية قدرها 50% على الأقل من لقيم البنزين امل�شّمى من قبل �شدارة على مدى اأي مدة تتكون من �شهرين متتاليني، 

و)د( ح�شول حالة اإع�شار.

املحددة ملعاجلة  الفرتة  وانق�شاء  تق�شري  بعد ح�شول حادثة  التفاقية وذلك فقط  اإنهاء  ال�شعودية ممار�شة حقوقهما اخلا�شة يف  واأرامكو  يجوزل�شدارة 
الإخالل وبعد ت�شليم اإ�شعار الإنهاء املطلوب.

)TFSA( اتفاقية توريد لقيم التولوين

الأيزو�شيانات  درجة  من  التولوين  مادة  اإلى  ل�شدارة  التابعة  العطرية  املواد  وحدات  قبل  من   )pygas( احلراري  والبنزين  التولوين  لقيم  حتويل  �شيتم 
)isocyanates( ل�شتخدامه كلقيم من قبل وحدات اإنتاج مادة الآيزو�شيانات )isocyanates( التابعة ل�شدارة. 

اأبرمت اأرامكو ال�شعودية ب�شفتها البائع، و�شدارة ب�شفتها امل�شرتي اتفاقية تورد لقيم التولوين بتاريخ  11 �شبتمرب  2012م، والتي حتكم ال�شروط التي �شتقوم 
اأرامكو ال�شعودية مبوجبها بتزويد �شدارة بلقيم التولوين ل�شتخدامها فقط وح�شريًا كمادة لقيم.
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مدة االتفاقية:

الختبار  عمليات  فيه  ا�شتكملت  الذي  للتاريخ  الثالثني  الـ�شنوية  الذكرى  وتنتهي يف  توقيعها  تاريخ  من  اعتبارا  التولوين  لقيم  توريد  اتفاقية  مفعول  ي�شري 
والت�شغيل التجريبي للك�شارة البخارية. وعلى اأطراف التفاقية اأن يناق�شوا بح�شن نية فيما يتعلق بتمديد التفاقية ملدة ع�شر �شنوات اإ�شافية.

التزامات التوريد:

�شتزود اأرامكو ال�شعودية لقيم التولوين اإلى �شدارة باأكرب كمية �شهرية ممكنة، مع مراعاة ال�شروط والأحكام الأخرى لتفاقية توريد لقيم التولوين. 

يف حال ح�شول انخفا�ش يف اإنتاج التولوين يف م�شفاة اأرامكو ال�شعودية الواقعة يف راأ�ش تنورة يف املنطقة ال�شرقية من اململكة نتيجة ل�شيا�شات احلكومة يف 
هذا ال�شدد، اأو يف حال منع اأرامكو ال�شعودية من توفري لقيم التولوين نتيجة حالة قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد لقيم التولوين اأو نتيجة لتوقف مربمج 
لالإنتاج، عندئذ وعلى مدى فرتة اأي انخفا�ش من هذا القبيل يف الإنتاج اأو على مدى فرتة حادثة القوة القاهرة اأو التوقف املقرر، فاإنه يحق لأرامكو ال�شعودية 
خف�ش كميات لقيم التولوين املتاحة للت�شليم اإلى �شدارة بكمية حم�شوبة على اأ�شا�ش تنا�شبي ل تزيد عن الكمية التي تخف�ش فيها اأرامكو ال�شعودية كميات 

التولوين التي تنتجها م�شفاة راأ�ش تنورة واملتاحة للت�شليم لكافة عمالء اأرامكو ال�شعودية من العمالء ال�شناعيني املحليني الآخرين مل�شفاة راأ�ش تنورة. 

لقيم  اأول من  احتياجات �شدارة  لتلبية  ال�شعودية  اأرامكو  لدى  الت�شدير  الأولوية ل�شدارة على عمالء  الأوقات  كافة  تعطي ويف  اأن  ال�شعودية  اأرامكو  وعلى 
التولوين الذي تنتجه م�شفاة راأ�ش تنورة. 

وتن�ش اتفاقية توريد لقيم التولوين على دفع مبالغ معينة عند ح�شول ف�شل بدون عذر يف توفري لقيم التولوين للت�شليم. 

السعر:

�شيكون �شعر الطن املرتي من لقيم التولني الذي يتعني على �شدارة دفعة لأرامكو ال�شعودية مقابل لقيم التولني امل�شّلم هو �شعر مرتبط بال�شوق.

الضمانات المحددة: 

ت�شمن اأرامكو ال�شعودية باأن كافة ال�شروط والأحكام املتعلقة بت�شعري لقيم التولوين امل�شّلم وفقا لتفاقية توريد لقيم التولوين، لي�شت اأقل تف�شيال ل�شدارة 
و�شتبقى كذلك بالن�شبة ل�شروط الت�شعري التي متنحها اأرامكو ال�شعودية اإلى اأي طرف ثالث لي�ش ذا �شلة، وكذلك امل�شاريع امل�شرتكة امل�شرتية لقيم التولوين 

املوجودة داخل اململكة، ولال�شتخدام يف اإنتاج البرتوكيماويات داخل اململكة.

حوادث اإلخالل:

تعترب احلوادث التالية حوادث اإخالل طبقا لتفاقية توريد لقيم التولوين: )اأ( اإخفاق �شدارة يف اللتزام باأي من التزامات الدفع مبوجب اتفاقية توريد 
لقيم التولوين، )ب( ح�شول خرق من جانب اأرامكو ال�شعودية  ل�شمانات معينة من�شو�ش عليها يف اتفاقية توريد لقيم التولوين، )ج( اأي ف�شل بدون عذر 
من جانب اأرامكو ال�شعودية  يف ت�شليم كمية اإجمالية قدرها 50% على الأقل من لقيم التولوين امل�شمى من قبل �شدارة على مدى اأي مدة تتكون من �شهرين 

متتاليني، و)د( ح�شول حالة اإع�شار.

يجوز ل�شدارة واأرامكو ال�شعودية ممار�شة حقوقهما اخلا�شة يف اإنهاء التفاقية، وذلك فقط بعد ح�شول حادثة تق�شري وانق�شاء الفرتة املحددة ملعاجلة 
الإخالل، وبعد ت�شليم اإ�شعار الإنهاء املطلوب.

اتفاقيات تسويق ونقل المنتجات مع شركة داو 

فيما يلي ال�شروط والأحكام الرئي�شية التي مت اأخذها من منوذج اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات من قبل �شركة داو )PMLA(. وتعترب اتفاقية ت�شويق ونقل 
املنتجات مع داو النموذج اأو ال�شيغة اخلا�شة باتفاقيات ت�شويق ونقل املنتجات من قبل داو امل�شتخدمة لت�شويق ونقل البويل اثيلني منخق�ش الكثافة، عايل 
ال�شغط، وحملول البوليثيلني العايل الكثافة وحملول البوليثيلني )C4(، وحملول البوليثيلني )C6(، وحملول البوليثيلني )C8(، وحملول املطاط ال�شناعي ، 
وجليكول الربوبلني )PG(، والأمينات )اأمينات الإيثانول EOA واأمينات الإيثيلني EA(، والبوليولت، املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي اليزو�شيانات 

)PMDI( ، والتولوين الثنائي اليزو�شيانات )TDI(، واإيثريات بيوتيل اجلاليكول )BGE(، والبنزين احلراري، والإيثيلني، والبنزين والتولوين.

أطراف االتفاقية:

�شركة داو العربية ال�شعودية لت�شويق املنتجات بي يف )امل�سوق( و�شدارة )البائع، وي�شار اإليهما معًا بطريف التفاقية، ولكل منهما طرفًا(.
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الغرض من االتفاقية:

�شيقوم امل�شوق بت�شويق ونقل كل منتج من املنتجات التي ت�شتويف املوا�شفات الواردة يف �شياق التفاقية ذات ال�شلة بت�شويق ونقل املنتجات )املنتج(.

مدة االتفاقية:

تدخل كل اتفاقية من اتفاقيات ت�شويق ونقل املنتجات حيز النفاذ يف التاريخ الذي: )1( يتم فيه توقيع اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات، و )2( يقدم فيه امل�شوق 
للبائع �شمانات معينة من ال�شركة الأم ح�شب �شيغة متفق عليها، وتظل التفاقية �شارية املفعول اإلى حني وقوع اأول اأي من التاريخني التاليني:

1.  التاريخ الذي يتوقف فيه البائع عن امتالك جممع �شدارة.

2.  التاريخ الذي ينهي فيه البائع اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات واإبرام �شركات تابعة لكل من داو واأرامكو ال�شعودية اتفاقية منف�شلة مع البائع فيما يتعلق 
بت�شويق ونقل املنتج.

حقوق التسويق:

للبائع احلق احل�شري يف ت�شويق املنتج يف اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�شط، وللم�شوق  احلق احل�شري يف اأن ي�شوق كافة املنتجات التي مل يتم ت�شويقها من 
قبل البائع خارج اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�شط. 

التزامات تسليم المنتجات:

يتعني على البائع اأن ي�شلم بدءًا من تاريخ الإنتاج التجاري كمية املنتجات املحددة يف خطة الت�شويق ذات ال�شلة.

شروط تسليم المنتج:

اإلى )ونقل ذلك املنتج من قبل امل�شوق عن طريق( ناقالت الكميات  تت�شمن اتفاقية ت�شويق ونقل املنتج ال�شروط التف�شيلية لت�شليم املنتج من قبل البائع 
ال�شائبة و�شفن احلاويات.

التزامات النقل:

يتعني على امل�شوق القيام مبا يلي:

)اأ(  ا�شتالم كافة املنتجات التي مت اإنتاجها واملتاحة من قبل البائع للم�شوق.

)ب( تنفيذ كل خطة من خطط الت�شويق، واأن يبذل يف تنفيذ ذلك نف�ش اجلهود التي يقوم بتنفيذها عند عمل خطط الت�شويق اخلا�شة به. 

اإلخفاق في التسليم:

اإذا ح�شل يف اأي �شهر من ال�شهور احلالت التالية: )اأ( اأن البائع مل ي�شلم كمية املنتج املطلوب ت�شليمها )با�شتثناء عدم الت�شليم لالأ�شباب التالية: )1( ب�شبب 
عمليات ال�شيانة املخططة، )2( حالة قوة قاهرة )كما هو مو�شوف اأدناه( توؤثر على البائع، )3( خرق امل�شوق لتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات، )4( عدم 
ت�شليم املحفزات المتالكية / مكونات املحفزات المتالكية التي يقع توفريها على م�شئولية امل�شوق )اأو ال�شركات املنت�شبة له( وفقا ل�شروط التفاقية ذات 
ال�شلة اخلا�شة بتوريد املحفزات، اأو )5( وجود دعوى �شد البائع بخ�شو�ش التعدي على حقوق امللكية الفكرية املرخ�شة من قبل امل�شوق )اأو ال�شركات التابعة 

له( اإلى البائع(. اأو )ب( رف�ش امل�شوق لأي منتج خارج عن املوا�شفات )وقوع عجز(، عندئذ فاإنه يتعني على البائع ما يلي:

اأتعاب الت�شويق املتعلقة ببيع املنتجات  )اأ(  تعوي�ش امل�شوق عن كافة امل�شوؤوليات التي تكبدها يف �شراء وت�شويق كمية العجز من منتجات معادلة ودفع 
املعادلة تلك.

)ب(  اإذا كان امل�شوق غري قادر على �شراء نف�ش الكمية من املنتجات املعادلة، فعليه تعوي�ش امل�شوق مقابل كافة مطالبات العمالء نتيجة لذلك ودفع 
اأتعاب الت�شويق املتعلقة بالعجز.

يتعني على امل�شوق بذل اجلهود التجارية املعقولة للتخفيف من اأي م�شوؤولية قد يتكبدها البائع، ب�شبب اإخفاقه يف ت�شليم املنتج.
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اإلخفاق في نقل المنتج:

اإذا مل ي�شلم امل�شوق يف اأي �شهر اأي منتج من املنتجات املتاحة من قبل البائع )عدا ما كان ناجمًا عن حادثة قوة قاهرة )كما هو مو�شوف اأدناه( توؤثر على 
امل�شوق اأو خرق البائع لتفاقية ت�شويق ونقل املنتج( )منتج غري منقول(، فاإنه يجوز للبائع ت�شويق املنتج غري املنقول مبا يف ذلك ت�شويقه اإلى عمالء خارج 
اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�شط. ول يحق للم�شوق احل�شول على اأتعاب الت�شويق املتعلقة ببيع املنتجات غري املنقولة، ويتعني على امل�شوق، مع مراعاة القيود 

املفرو�شة على امل�شوؤولية املحددة يف اتفاقية ت�شويق ونقل املنتج، القيام بالآتي:

)اأ( تعوي�ش البائع عن اأي تكاليف معقولة تكبدها زيادة على املبالغ التي كان البائع ليدفعها للم�شوق لو كان املنتج غري املنقول قد مت بيعه من قبل امل�شوق. 

ال�شحن  تكاليف  وتعادل  البائع  تكبدها  التي  التكاليف  )ناق�شا  البائع  عليها  ح�شل  التي  املبيعات  متح�شالت  بني  فرق  اأي  للبائع  يدفع  )ب(  اأن 
وال�شتقطاعات( وبني �شايف متح�شالت املبيعات التي كان للم�شوق اأن يح�شل عليها لو كان قد باع املنتج غري املنقول.

يجب على البائع بذل جهوده التجارية املعقولة للتخفيف من اأي م�شوؤولية قد يتكبدها امل�شوق خالفًا لذلك  ب�شبب اإخفاقه يف نقل املنتج.

تخطيط اإلنتاج والتسويق:

�شوف يقوم البائع باإبالغ امل�شوق قبل 120 يوما على الأقل من بداية كل �شنة، باأف�شل تقدير لكل �شهر من ال�شنة التالية للكمية من املنتج الذي �شيتيحها للت�شليم 
اإلى امل�شوق لت�شويقها. وبعد ا�شتالم امل�شوق ملثل هذا الإ�شعار، يقوم بت�شليم البائع م�شروع خطة الت�شويق لل�شنة التالية والتي ينبغي اأن تن�ش على اأن امل�شوق 
�شوف ي�شوق وينقل ما ن�شبتة 100% من كميات املنتج الواردة يف الإ�شعار املوجه للبائع. ويجوز للبائع بعد ذلك املوافقة على م�شروع خطة الت�شويق اأو طلب من 

امل�شوق اإجراء التعديالت عليها. ويجب املوافقة على خطة الت�شويق يف موعد ل يتجاوز 30 يوما قبل بداية ال�شنة ذات ال�شلة.

�شتكون للبائع احلرية املطلقة يف املوافقة على خطة الت�شويق واأي تعديالت عليها. 

ونتيجة لبع�ش التفاقيات ال�شارية واملربمة حاليًا )ول عالقة لها امل�شروع(:

1.  ل ي�شمح للم�شوق ول للبائع ت�شويق اأو ترويج اأو بيع اأو توزيع منتجات معينة يف ماليزيا حتى �شهر يوليو 2023م.

2.  ل يحق للم�شوق ول للبائع بيع منتجات البويل اإثيلني اأو املطاط ال�شناعي ال�شائل يف دولة تايالند حتى انتهاء اتفاقية امل�شروع امل�شرتك ذات 
ال�شلة.

مت ت�شمني هذه القيود يف �شياق اتفاقيات ت�شويق ونقل املنتج ذات ال�شلة.

الملكية وخطر الخسارة:

�شوف تنتقل امللكية يف املنتج اامل�شّلم اإلى امل�شوق  وخماطر اخل�شارة اأو الأ�شرار التي تلحق به )بخالف اأجر ال�شحن وال�شتقطاعات(، من البائع اإلى امل�شوق 
اأو اإلى اأي مندوب، كما قد يكون عليه احلال عند ت�شليم ذلك املنتج.

جودة المنتج:

ي�شمن البائع باأن اأي منتج يتم ت�شليمه اإلى امل�شوق �شيكون مطابقا ملوا�شفات الإنتاج التي حددها البائع )موا�سفات الإنتاج(.

ويجب على امل�شوق ت�شويق اأي منتج مت ت�شليمه م�شتويف ملوا�شفات الإنتاج حتت ال�شم التجاري لداو وتعبئتها مع الأ�شماء و/اأو ال�شعارات اخلا�شة بكال الطرفني 
على حد �شواء.

يجب على امل�شوق ت�شويق اأي منتج مت ت�شليمه ل يتطابق مع موا�شفات الإنتاج، ولكنه يتوافق مع موا�شفات مبيعات امل�شوق ومع موا�شفاته املطلوبة للتعبئة 
والتغليف )وكل منها طبقا ملا وّفره امل�شوق( وذلك ح�شب توجيهات البائع اإما: )1( ت�شويقها حتت ت�شمية عامة، اأو )2( حتت الأ�شماء التجارية و/اأو العالمات 

التجارية للبائع.

التعويضات:

�شيقوم البائع بتعوي�ش امل�شوق وبع�ش الأ�شخا�ش ذوي العالقة واملندوبني )وي�شار اإلى كل املذكورين بـ "�سخ�ض معّو�ض"( فيما يتعلق مبا يلي:

)اأ( اأي دعاوى ق�شائية مرفوعة �شد امل�شوق تتعلق باأي حقوق امتياز اأو مطالبات اأو اأعباء على البائع اأو اأي دائن اأو مقر�ش للبائع على اأي منتج بعد ت�شليمه. 
)ب( مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات املحددة بعينها، اأي مطالبات مرفوعة �شد �شخ�ش معّو�ش من قبل اأي �شخ�ش اآخر، واأي التزامات مالية يتكبدها �شخ�ش 

معو�ش فيما يتعلق بالت�شنيع اأو ال�شتهالك اأو التخل�ش من اأي منتج.
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أتعاب التسويق:

7.5%( من  1.5% اإلى  اأتعاب ت�شويق بن�شبة )تختلف هذه الن�شبة من اتفاقية ت�شويق ونقل منتجات اإلى اأخرى وترتاوح بني  ي�شتحق امل�شوق احل�شول على 
املتح�شالت ال�شافية لكل بيع منتج  من قبل امل�شوق )اأتعاب الت�شويق(.

وتن�ش اتفاقية ت�شويق ونقل املنتج على اإجراء تعديالت معينة على اأتعاب الت�شويق املتعلقة ببيع املنتج على اأ�شا�ش دوري.

الفوترة والدفع:

املنتج

اإلى اجلهات املعنية لت�شهيل ت�شدير املنتجات ذات ال�شلة من  اأي منتج، تقدمي فاتورة )فاتورة البائع ال�سكلية(  يجب على البائع وبالتزامن مع ت�شليم 
اململكة. ويجب اأن تت�شمن فاتورة البائع ال�شكلية بع�ش البنود املحددة )وغريها من البنود التي قد تكون مطلوبة من قبل �شلطة للت�شدير(، ويجب اأن ت�شتند 
الفاتورة ال�شكلية للبائع اإلى اأ�شعار مو�شوعية مرجعية )اأو يف حال توفر املزيد من البيانات، ميكن اأن ت�شتند الفاتورة ال�شكلية اإلى تقدير املتح�شالت ال�شافية 

ملبيعات املنتجات ذات العالقة(.

ويف غ�شون ثالثة اأيام من قيام امل�شوق باإبالغ البائع ببيانات املبيعات اخلا�شة ببيع منتج اإلى عميل معني،  فاإنه يتعني على البائع تقدمي فاتورة )فاتورة البائع 
النهائية( اإلى امل�شوق عن تلك املبيعات. 

ويتعني على امل�شوق، ويف يوم الثنني من كل اأ�شبوع، اأن يدفع للبائع كامل املبلغ لأي فاتورة نهائية يكون امل�شوق قد ا�شتلم اأي متح�شالت من اأي عميل خالل 
الأ�شبوع ال�شابق.

ويف حال مل ي�شتلم امل�شوق اأي متح�شالت من العميل مقابل اأي مبيعات قبل يوم الثنني من الأ�شبوع بعد تاريخ الدفعة الأخرية، وجب على امل�شوق عند ذلك 
اأن يدفع للبائع كامل مبلغ فاتورة البائع النهائية، اإلى جانب الفائدة املرتتبة عليها.  

ويف حال مل ي�شتلم امل�شوق اأي متح�شالت من العميل عن اأي مبيعات قبل تاريخ الت�شليم النهائي )Long stop Date( )180 يوما من �شدور تاريخ فاتورة 
البائع ال�شكلية(، وجب على امل�شوق عندئذ اأن يدفع للبائع املبلغ الوارد يف فاتورة البائع ال�شكلية عن مبيعات ذلك املنتج. ويف حال باع امل�شوق املنتج يف وقت 
لحق، ف�شوف يتم دفع مبلغ )اإما من قبل امل�شوق اأو من قبل البائع )ح�شب مقت�شى احلال(( كي يعك�ش الفرق بني فاتورة البائع ال�شكلية وفاتورة البائع النهائية 

ال�شادرة بخ�شو�ش تلك املبيعات. 

أجر الشحن والخصومات

يجب على امل�شوق يف كل يوم جمعة بعد تاريخ الإنتاج التجاري، اأن يقدم فاتورة للبائع لتغطية تكاليف حمددة )اأجر ال�سحن واخل�سومات( تكبدها البائع 
فيما يتعلق باملبيعات التي مت بيعها لكل عميل خالل ذلك الأ�شبوع على اأن حت�شب تلك التكاليف من خالل تطبيق الأ�شعار القيا�شية املتفق عليها بني الأطراف. 

وعلى البائع دفع تلك الفاتورة يف يوم الثنني التايل.

يف غ�شون 30 يوما من نهاية كل ربع �شنة تعاقدية فاإنه يتعني على امل�شوق اأن يقدم عن املبيعات لأي عميل والتي دفع امل�شوق اأجر ال�شحن واخل�شومات املتعلقة 
بها خالل ربع العقد ذي ال�شلة، فاتورة مببلغ اأي فرق بني اأجر ال�شحن واخل�شومات الفعلية التي دفعها امل�شوق وبني مبلغ اأجر ال�شحن واخل�شومات التي 
دفعها البائع للم�شوق فعاًل طبقا لالأ�شعار القيا�شية للمنتج. وتدفع تلك الفاتورة من قبل امل�شوق اأو من قبل البائع )ح�شب مقت�شى احلال( يف كل يوم اثنني 

بعد ا�شتالمها من قبل امل�شوق اأو البائع.

الحسومات

على امل�شوق اأن يقدم فاتورة للبائع عن اأي ح�شومات دفعها امل�شوق اإلى اأو ل�شالح اأحد العمالء والتي تكون م�شتحقة الدفع اأ�شبوعيا من قبل البائع )وبالعمالت 
التي مت دفع احل�شومات بها(.

إنهاء االتفاقية:

يجوز للبائع اأن ينهي اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات )ALMP( يف حال:

)اأ(  مل يكن اأي من �شمانات ال�شركة الأم بكامل ال�شالحية والنفاذ قبل 15 يوما من تقدمي اإ�شعار الإنهاء من جانب البائع.

)ب(  بتوجيه اإ�شعار مدته 30 يوما اإلى امل�شوق يف حال:  

1.  توقفت داو، ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، عن كونها �شريك يف البائع.
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2.  مار�شت اأرامكو ال�شعودية حقها يف اإنهاء اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات PMLA عند اكتمال حتويل اأو بيع اأ�شول داو )على النحو املو�شح يف 
اتفاقية ال�شركاء( اإلى طرف ثالث وفقا لتفاقية ال�شركاء.

يجوز للم�شوق اإنهاء اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات اإذا كان لداو )ب�شفتها �شريك( احلق باخلروج من امل�شروع نتيجة لإخالل خطري من قبل اأرامكو ال�شعودية.

يجوز لأي من الطرفني اإنهاء اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات يف حال:

)اأ(  وقوع حادثة اإع�شار بالن�شبة للطرف الآخر.

)ب(  خرق الطرف الآخر للتزام جوهري مبوجب اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات ومل يتم معاجلة اخلرق خالل املدة املحددة للمعاجلة.

)ج(  ف�شل الطرف الآخر يف �شداد اأي مدفوعات يف حال جتاوز املبلغ امل�شتحق وغري املدفوع املبلغ املحدد يف اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات.

)د(  ت�شفية البائع.

يجوز للبائع وامل�شوق ممار�شة حقوقهم يف اإنهاء التفاقية فقط بعد وقوع حادثة من احلوادث املذكورة اأعاله، وانتهاء مدة الت�شحيح املطبقة، والرجوع اإلى 
املدراء التنفيذيني للحل )اإذا كان ذلك مطبًقا( وت�شليم اإ�شعار الإنهاء املطلوب.

حوادث القوة القاهرة:

تت�شمن اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات تعريفا عرفيا "حلادثة القوة القاهرة"، واإلى احلد الذي مينع فيه اأي طرف وعلى مدى الفرتة التي مينع فيها اأي طرف 
ب�شكل مبا�شر اأو اأنه تاأخر على نحو ملمو�ش يف اأداء اأي من التزاماته )اأو اأي جزء منها( مبوجب اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات )ما عدا اللتزام بدفع املال( 
ب�شبب وجود حادثة قوة قاهرة تلك، فاإنه يتعني حينئذ تعليق تلك اللتزامات من دون م�شئولية عن الفرتة التي مت خاللها منع اأداء تلك اللتزامات اأو التاأخر 

يف اأدائها. 

يحق للبائع ت�شويق املنتجات لعمالء  خارج اململكة ومنطقة ال�شرق الأو�شط، اإلى احلد الذي ل ي�شتطيع امل�شوق فيه القيام بذلك ب�شبب حادثة القوة القاهرة 
املذكورة.

حدود المسؤولية:

امل�شوؤولية ال�شنوية الق�شوى للم�شوق نحو البائع بالن�شبة اإلى: 

)اأ(  اأي خرق من جانب امل�شوق لتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات )با�شتثناء اأي ف�شل يف نقل املنتج وفقا لتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات( يجب األ تتجاوز 
100% من ر�شوم الت�شويق التي ح�شل عليها امل�شوق خالل العام ال�شابق.

)ب(  يجب األ تتجاوزاأي مدفوعات يتعني على امل�شوق دفعها نتيجة لأي ف�شل يف نقل املنتج ما ن�شبته 200% من ر�شوم الت�شويق التي ح�شل عليها امل�شوق 
خالل ال�شنة ال�شابقة.

يجب األ تتجاوز امل�شوؤولية الق�شوى للبائع نحو امل�شوق يف اأي �شنة من ال�شنوات فيما يتعلق بكافة  اللتزامات التي يتكبدها امل�شوق نتيجة اأي خرق من جانب 
البائع لتفاقية ت�شويق ونقل املنتج 100% يف اإجمايل اأتعاب الت�شويق التي ح�شل عليها امل�شوق يف  ال�شنة ال�شابقة، اأو التي ح�شل عليها، فيما يتعلق بال�شنة 

الأولى، يف تلك ال�شنة. 

ل تنطبق حدود امل�شوؤولية على التعوي�شات.

 الخسائر التبعية:

ل يتحمل اأي من الطرفني امل�شوؤولية نحو الطرف الآخر عن اأي خ�شارة لالأرباح اأو عن اخل�شارة التبعية التي قد يتكبدها اأو تلحق بالطرف الآخر اأو ببع�ش 
الأ�شخا�ش ذوي العالقة اأو باملندوبني وفقا لتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات. 

القانون الحاكم:

تخ�شع اتفاقية ت�شويق ونقل املنتجات اإلى القانون الإجنليزي.
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عقود اإلنشاءات

مقدمة

عام:

يلخ�ش هذا الق�شم عقود الإن�شاء ال�شكلية التي مت اإعدادها للم�شروع.

اإن�شاء امل�شروع، وذلك بناء على العقود  80% من جمموعة العقود الرئي�شية كما مت اإبرام عقود تغطي 95% من اإجمايل م�شروفات  مت تر�شية ما يزيد عن 
ال�شكلية لالإن�شاءات. ويف بع�ش احلالت، متت املوافقة على بع�ش التعديالت على منوذج عقود الإن�شاء ال�شكلية مع بع�ش املقاولني الذين مت اختيارهم بالن�شبة 
اإلى حزم العمل اخلا�شة بكل منهم. وقد مت اإعداد تقريرالفح�ش النايف للجهالة من قبل م�شت�شارين قانونيني �شعوديني والذي يبني مع هذه الن�شرة التعديالت 

اجلوهرية لهذه التفاقيات.

وقد و�شعت اجلهات الراعية جمموعة �شاملة من املعايري لختيار نوع العقد الذي �شي�شتخدم لكل حزمة عمل، مع اإعداد منوذجني بديلني للعقد مت و�شعهما 
ل�شتخدامهما لأغرا�ش عقود الإن�شاء ›الرئي�شية‹:

.LSTK 1.  عقد ت�شليم املفتاح باملقطوعية

. EPCM/LSPB 2.  عقد الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة / عقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية

اأو  التي �شتفر�ش على املقاول  الراعية املرونة فيما يتعلق مبقدار املخاطر  النماذج( للجهات  العقود املختلفة )واخليارات امل�شتقة �شمن هذه  توفر مناذج 
املقاولني فيما يتعلق بكل حزمة عمل. كما �شت�شمح هذه املرونة اأي�شا للجهات الراعية بتو�شيع قاعدة املقاولني املحتملني املتقدمني باملناق�شات اإذا لزم الأمر. 

ورمبا يكون ذلك مهما من منظور تكلفة امل�شروع، بالنظر حلجم امل�شروع.

)1( عقود ت�سليم مفتاح باملقطوعية:

وفقا لعقود ت�شليم مفتاح باملقطوعية، يعد املقاول ب�شكل عام اأنه امل�شوؤول عن الأعمال الهند�شية وال�شرائية والإن�شائية للمن�شاأة / البنية التحتية ذات العالقة. 
العقد ال�سكلي املجزاأ ت�سليم مفتاح باملقطوعية هو ال�شكل الأ�شا�شي لعقد ت�شليم مفتاح باملقطوعية، والذي يقوم مبوجبه املقاولون الذين مت  كما يعترب 

اأختيارهم داخل اململكة وخارج اململكة معا بالأعمال الهند�شية وال�شرائية والإن�شائية للمن�شاأة / البنية التحتية مقابل �شعر ثابت مقطوع .

وب�شبب التعقيدات املختلفة يف نطاق عمل امل�شروع، فقد مت تطويرالختالفات يف عقد ت�شليم مفتاح ال�شكلي باملقطوعية بالن�شبة حلزم عمل معينة، وت�شمل 
تلك العقود ما يلي:

الهند�شية  بالأعمال  اختياره  يتم  الذي  املقاول  مبوجبه  يقوم  والذي  الت�سنيعية  للمحطات  باملقطوعية  مفتاح  لت�سليم  املوحد  ال�سكلي  )اأ(  العقد 
وال�شرائية والإن�شائية للمن�شاأة / البنية التحتية - التي �شتكون على هيئة م�شانع معاجلة مقابل �شعر ثابت مقطوع .

)ب(  العقد ال�سكلي املوحد لت�سليم مفتاح باملقطوعية للمحطات غري الت�سنيعية / الأعمال املبكرة  والذي يقوم مبوجبه املقاول الذي يتم اختياره 
بالأعمال الهند�شية وال�شرائية والإن�شائية للمن�شاأة / البنية التحتية - التي قد تكون على هيئة اأعمال مبكرة مثل ت�شوية موقع البناء واإعداد الطرق 

)اأو الأعمال الأخرى التي ل ت�شمل معاجلات كيماوية( مقابل �شعر مقطوع.

)ج(  العقد ال�سكلي املوحد لت�سليم مفتاح باملقطوعية للمحطات غري الت�سنيعية / املرافق املوؤقتة والذي يقوم مبوجبه املقاول الذي يتم اختياره 
بالأعمال الهند�شية وال�شرائية والإن�شائية للمرافق املوؤقتة - مثل مع�شكر "موؤقت" للعاملني يف �شدارة وم�شت�شاريها – مقابل مبلغ �شعر ثابت مقطوع. 

وفيما يلي اأدناه تو�شيح اأكرث تف�شيال لل�شروط املحددة املتعلقة بالعقد ال�شكلي املجزاأ لت�شليم مفتاح باملقطوعية، واملتعلقة بكل اختالف من اختالفات العقود 
املو�شحة لحقًا يف هذا الق�شم اخلا�ش بعقود الإن�شاء من ن�شرة الإ�شدار هذه. 

)2( عقد الهند�سة وال�سراء والإن�ساء والإدارة / عقد ال�سراء والإن�ساء باملقطوعية:

يكون مقاول عقد الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة م�شئوًل ب�شكل عام مبوجب عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة عن:

)اأ(  اإعداد الت�شاميم التف�شيلية والهند�شية للمن�شاأة / البنية التحتية.

)ب(  �شراء املعدات الرئي�شية واملواد الالزمة للمن�شاأة / البنية التحتية من خالل اإ�شدار اأوامر ال�شراء للموردين املعتمدين من قبل �شدارة.

)ج(  امل�شاعدة يف اإدارة مرحلة ت�شييد املن�شاأة / البنية التحتية )والتي قد ت�شمل اإدارة خمتلف مقاويل عقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية(. 
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يكون مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية م�شئول ب�شكل عام مبوجب عقد اأعمال ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية عن:

)اأ(  تنفيذ الت�شاميم التف�شيلية والهند�شية للمن�شاأة / البنية التحتية على النحو الذي اأعده مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.

)ب(  �شراء املواد ال�شائبة )غري املعباأة( للمرفق / البنية التحتية )مثل اخلر�شانة )�شيقوم مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ب�شراء 
الغالبية العظمى من املعدات واملواد امل�شتوردة للمن�شاأة / البنية التحتية((.

)ج(  بناء املرافق / البنية التحتية ذات ال�شلة، مبا يف ذلك ا�شتالم وتركيب املعدات الرئي�شية واملواد التي ي�شرتيها مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء 
والإن�شاء والإدارة.

يتمتع عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة / منوذج عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية مبزايا ايجابية من حيث زيادة قاعدة املقاولني املتناف�شني 
والت�شعري واجلدولة الزمنية. وتتمثل ال�شلبية يف هذا النموذج يف عدم وجود "جهة واحدة م�شوؤولة": مبعنى اأن مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء 
والإدارة هو امل�شوؤول عن الت�شميم والهند�شة، ومقاول عقد ال�شراء والإن�شاء هو امل�شوؤول عن البناء، واملوردون هم امل�شوؤولون عن املعدات واملواد املطلوب منهم 

توريدها، وكل واحد من هوؤلء لي�ش م�شئول عن عمل اأو تق�شري الآخرين.

مت اإعداد عقود �شكلية لعقود اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة / عقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية التالية للم�شروع:

)اأ(  العقد ال�سكلي املجزاأ لأعمال الهند�سة وال�سراء والإن�ساء والإدارة )EPCM( والذي يقوم مبوجبه املقاولون املختارون يف اململكة وخارج اململكة 
معا بت�شميم وهند�شة املن�شاأة / البنية التحتية و�شراء املعدات، واملواد الالزمة للمن�شاأة / البنية التحتية، وامل�شاعدة يف اإدارة مرحلة البناء للمن�شاأة 

/ البنية التحتية.

ثابت  �شعر  لقاء  التحتية  البنية  املرافق/  باإن�شاء  املختار  املقاول  مبوجبه  �شيقوم  والذي  باملقطوعية  والإن�ساء  لل�سراء  املوحد  ال�سكلي  )ب(  العقد 
مقطوع.

)ج(  العقد ال�سكلي املوحد املعدل لل�سراء والإن�ساء باملقطوعية والذي �شيقوم مبوجبه املقاول املختار ببناء املرافق/ البنية التحتية لقاء �شعر ثابت 
مقطوع  )على اأ�شا�ش جدول الكميات املقدم من قبل �شدارة، مع تعديل ال�شعر يف حال اختالف الكميات الواردة يف املخططات الهند�شية املعتمدة 

من �شدارة عن الكميات املقدمة مبدئيا(.

اأحكام واختالفات حمددة فيما يتعلق بالعقود ال�شكلية املجزئة اخلا�شة باأعمال الهند�شة، وال�شراء والإن�شاء، عقود الإدارة، عقود ال�شراء والبناء الأحادية 
ال�شكلية باملقطوعية، قد مت تلخي�شها يف ق�شم عقود الإن�شاءات من ن�شرة الإ�شدار هذه.

تجزئة العقود:

عقود البناء التي ت�شمل كال من العمل املطلوب تنفيذه داخل اململكة والعمل املطلوب تنفيذه خارج اململكة العربية ال�شعودية هي عقود "جمزاأة" اأو "ثنائية" 
داخل اململكة وخارجها. ويتناول عقد تن�شيق منف�شل، نواحي الربط بني العقود التي تنفذ داخل اململكة وخارجها. وكثريا ما تعتمد العقود داخل اململكة 
العربية ال�شعودية على هيكل العقد "املجزاأ" – العقد املكون من �شقني – لتنفيذ الأعمال داخل اململكة العربية ال�شعودية وخارجها. وتتحدث �شروط واأحكام 
العقود داخل وخارج اململكة العربية ال�شعودية عموما عن نف�ش امل�شامني با�شتثناء العقود التي تتطلب موا�شفات خا�شة لنطاق العمل املطلوب تنفيذه. اأما 
عقود البناء التي ل تت�شمن نطاقا كبريا من العمل املطلوب تنفيذه خارج اململكة العربية ال�شعودية فهي عقود غري "جمزاأة" – بل ي�شتخدم عقد واحد فقط.

ومبوجب عقد التن�شيق، يكون املقاولون من داخل اململكة العربية ال�شعودية وخارجها م�شئولني جمتمعني ومنفردين اأمام �شدارة عن تنفيذ كافة التزامات 
و�شمانات وواجبات وتعهدات املقاولني من داخل اململكة العربية ال�شعودية وخارجها طبقا لعقود التنفيذ داخل اململكة وخارجها  ومبوجب عقد التن�شيق. 
ويت�شمن عقد التن�شيق كذلك �شمانا من ال�شركة الأم  ت�شمن مبوجبه �شركة معتمدة منت�شبة للمقاولني قيام املقاولني من داخل اململكة ومن خارجها على حد 

�شواء بتنفيذ العقود داخل اململكة وخارجها، عالوة على �شمان تنفيذ عقد التن�شيق. 

الفرق الرئي�شي بني العقود داخل اململكة العربية ال�شعودية وخارجها هو نطاق العمل املطلوب تنفيذه من جانب املقاول. فاأن�شطة الت�شميم وامل�شرتيات يتم 
تنفيذها اإلى حد كبري مبوجب العقد خارج اململكة العربية ال�شعودية، اأما اأن�شطة الأعمال الإن�شائية )اأو اإدارة الأعمال الإن�شائية( فيتم تنفيذها مبوجب العقد 

داخل اململكة العربية ال�شعودية.

الشروط المشتركة للعقود

فيما يلي ملخ�ش لل�شروط امل�شرتكة لعقود الإن�شاء والتي مت و�شعها للعقود ال�شكلية للم�شروع، اإلى جانب ملخ�ش خمت�شر لأي اختالفات يف ال�شروط امل�شرتكة 
بني عقود ت�شليم مفتاح باملقطوعية، وعقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية وعقود الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة. 
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التداخل بين العقود:

من املتوقع اأن يكون هناك اأكرث من 30 عقدا اإن�شائيا ›رئي�شيا‹ لبناء امل�شروع. ومن هذا املنطلق، تعترب اإدارة خماطر التداخل بني العقود جانبا هاما من 
جوانب امل�شروع.

الذي ينطوي على خماطر وجود تداخالت معقدة،  الأمر  الدولرات  البناء مبليارات  تنفيذ م�شاريع  الكافية يف  للم�شروع باخلربة  الراعية  وتتمتع اجلهات 
و�شوف توفر تلك اجلهات عددا كبريا من املوارد  لإدارة خماطر التداخل للم�شروع، والتي يكملها ويدعمها ا�شت�شاري اإدارة امل�شروع، والتي اأعدت خطة لإدارة 

التداخالت بني العقود وقاعدة بيانات للم�شروع. و�شيكون مطلوبا من كل مقاول جرى اختياره مراعاة خطة اإدارة التداخالت.

بالإ�شافة اإلى ما �شبق، يطلب من املقاول التعاون مع مقاويل الأعمال املرتبطة بامل�شروع وتن�شيق العمل مع كافة الأعمال املتعلقة بامل�شروع. وينبغي على املقاول 
ال�شماح ملقاويل الأعمال املرتبطة بامل�شروع تنفيذ تلك الأعمال، واأن ل مينع اأو يعيق اأو يوؤخر مقاويل الأعمال املرتبطة بامل�شروع، وهو م�شوؤول عن تن�شيق كافة 
اأعمال وخدمات مقاويل الأعمال املرتبطة بامل�شروع والتي ميكن اأن توؤثر �شلبا على  تنفيذ العمل، على نحو ي�شمن تنفيذ واإنهاء الأعمال املرتبطة بامل�شروع 

بطريقة ل توؤخر اأو تعطل �شري العمل. 

قد ي�شمل مقاولو الأعمال املرتبطة بامل�شروع اأي مقاول طرف ثالث اأو مورد اأو م�شت�شار اأو مقّدم خدمة متعاقد مع �شدارة اأو يعمل نيابة عنها )اأو اأي �شركة 
تابعة لها( و/اأو اأي من�شاأة تابعة للقطاع العام، لتنفيذ الأعمال املرتبطة بامل�شروع، مبا يف ذلك اأي مقاول من الباطن واملوردين )من اأي م�شتوى( لالأعمال 
املرتبطة بامل�شروع، وتعني الأعمال املرتبطة بامل�شروع اأي اأن�شطة ، اأعمال و/اأو خدمات ذات �شلة مبجمع �شدارة و/اأو برنامج الأعمال )ول ت�شمل تلك الأن�شطة 

العمل واأعمال املقاول داخل اململكة(.

الضمان:

قد تطلب �شدارة من املقاول تقدمي �شمان من �شركته الأم. 

بالن�شبة لعقد ت�شليم مفتاح باملقطوعية وعقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية، يتعني على املقاول اأن يقدم عند الطلب �شمان اأداء واجب الدفع عند الطلب من 
بنك عاملي من الدرجة الأولى توافق عليه �شدارة، مببلغ مقداره 10% من قيمة العقد، و�شيتم تخفي�ش قيمة هذا ال�شمان اإلى مبلغ يعادل 5% من قيمة العقد 

يف تاريخ انتهاء الأعمال امليكانيكية للمرافق.

يحق ل�شدارة اإبقاء مبلغ نقدي قدره %10:

)اأ(  بالن�شبة لعقود ت�شليم مفتاح باملقطوعية وعقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية، ميثل هذا املبلغ 10% من كافة املبالغ املعتمدة من قبل �شدارة على 
اأنها م�شتحقة الدفع للمقاول مبوجب العقد ذي ال�شلة. وعلى �شدارة اأن تدفع للمقاول املبلغ املتبقي وذلك بعد تاريخ املوافقة املبدئية على املرفق ذو 

ال�شلة )املوافقة املبدئية تعني اأن كامل املرفق ذو ال�شلة قد اكتمل، ومت اختباره بنجاح(.

)ب(  فيما يتعلق بعقود الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة على مدار كل �شنة ) والتي يتم اإخالء طرفها كل �شنة(. ومع ذلك، ل يتم تطبيق اأي حجز 
وال�شراء  الهند�شة  اأعمال  مقاول عقد  الدفع من  امل�شتحقة  باملبالغ  يتعلق  ما  ذلك  املقاول )مبا يف  اإلى  بها  امل�شموح  التكاليف  متعلق مبدفوعات 

والإن�شاء والإدارة اإلى مقاوليه من الباطن اأو للباعة(.

التصاريح:

يتعني على �شدارة احل�شول على كافة الت�شاريح الالزمة التي يجب احل�شول عليها با�شم �شدارة. ويتعني على املقاول احل�شول على كافة الت�شاريح الأخرى 
الالزمة لالأعمال.

التعاقد من الباطن:

تفر�ش العقود متطلبات �شارمة على حرية املقاول للتعاقد مع مقاولني من الباطن. 

يجوز ل�شدارة مبوجب عقود ت�شليم مفتاح باملقطوعية وعقود ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية، الطلب من املقاول التعاقد مع بع�ش املقاولني واملوردين والذين  
تفاو�شت معهم �شدارة وفق �شروط مي�شرة لهم يف اإطار "اتفاقيات ال�شتفادة من الربنامج" ب�شفتها اتفاقيات اإطارية ميكن للمقاولني مبوجبها و�شع اأوامر 
ل�شراء املعدات واملواد )الربنامج(. وت�شمل اأهداف اتفاقية ال�شتفادة من الربنامج حتقيق الوفرة يف التكاليف وكفاءة ال�شيانة ل�شدارة، من خالل ال�شتفادة 

من توريد املعدات واملواد على نطاق الربنامج كامال. ويتحمل املقاول امل�شوؤولية عن اأداء كافة هوؤلء املقاولني واملوردين.

وقد يكون مطلوبا من املقاول اأي�شا مبوجب عقود ت�شليم مفتاح باملقطوعية وعقود الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة قبول التنازل عن اتفاقيات خمتلفة من 
�شدارة فيما يتعلق بتوريد املواد اأو املعدات اأو العمالة، والأعمال اأو اخلدمات، والتي اأبرمت �شدارة ب�شاأنها تلك التفاقيات لتوريد "البنود التي التي حتتاج 
لفرتة طلب طويلة" من اأجل تعزيز اجلدول الزمني. و�شوف ي�شبح املقاول عند جتديد تلك التفاقيات م�شوؤوًل عن كافة هذه املواد، املعدات، العمالة، الأعمال، 

اأو اخلدمات.
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الملكية الفكرية:

كافة الت�شاميم واملخططات وغريها من املواد:

)اأ(  املقدمة للمقاول من قبل اأو نيابة عن �شدارة. 

بالعقود )وثائق امللكية  يتعلق  اأو فيما  الفكرية( مبوجب  امللكية  املقاول )مبا يف ذلك حقوق  نيابة عن  اأو  اأو تطويرها من قبل  اإنتاجها  )ب(  التي مت 
الفكرية لل�سركة(.

يجب اأن تكون ملكا ل�شدارة.

فيما يتعلق باأي ت�شاميم اأو ر�شومات اأو غريها من املواد امل�شتخدمة اأو املقدمة من قبل اأو نيابة عن املقاول فيما يت�شل بالعقود ولكن با�شتثناء وثائق امللكية 
الفكرية لل�شركة، �شيمنح املقاول ل�شدارة ترخي�شا غري ح�شري، دائم، وقابل للنقل، وقابل للرتخي�ش الفرعي وغري م�شروط وغري قابل لالإلغاء، وخال من 
ر�شوم امللكية الفكرية ل�شتخدام ون�شخ تلك الت�شاميم والر�شومات وغريها من مواد امل�شروع، )اأو �شيعمل على احل�شول على ما تقدم ذكره يف حالة عدم كونه 

مملوكًا له اأو لع�شو من اأع�شاء املجموعة التي يتبع لها( دون اإن�شاء اأي التزامات على �شدارة نحو اأي طرف ثالث.

الضمانات الواجبة على المقاول: 

يعطي املقاول �شمانات ل�شالح �شدارة فيما يتعلق باملطالبات مقابل )ومن بني اأمور اأخرى(:

)اأ(  الأ�شرار التي تلحق باأي معدات للمقاول.

)ب(  الإ�شابات اجل�شدية والأ�شرار التي تلحق مبمتلكات الطرف الثالث.

)ج(  الإ�شابات اجل�شدية والأ�شرار التي تلحق مبمتلكات جمموعة املقاول.

)د(  اأي احتيال اأو �شوء �شلوك متعمد اأو اإهمال ج�شيم من جانب املقاول.

)هـ(  عدم المتثال للقوانني والت�شاريح الواجبة التطبيق .

والإدارة  والإن�شاء  وال�شراء  الهند�شة  بعقود  املتعلقة  الرهونات  )با�شتثناء  ال�شركة  ملجموعة  ممتلكات  اأي  اأو  مرافق  اأي  �شد  املرفوعة  )و(  الرهونات 
واملرفوعة من جانب املوردين اأو املقاولني من الباطن ذوي ال�شلة(.

)ز(  الف�شل يف مراعاة وتلبية �شروط واأحكام وبوال�ش التاأمني اأو اإبطالها.

)ح(  التلوث اأو التلويث )بالن�شبة اإلى عقود ت�شليم مفتاح باملقطوعية/ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية فقط(.

)ط(  التعدي على حقوق امللكية الفكرية.

الربنامج  مقاويل  املقاول من مالحقة  تثبيط  اإلى  ال�شمان  ويرمي عقد  الآخرين،  الربنامج  ل�شالح مقاويل  اإبرام عقد �شمان  اأي�شا  املقاول  ومطلوب من 
الآخرين فيما يتعلق بخ�شارة اأو اأ�شرار تلحق مبمتلكات املقاول اأو الإ�شابات اجل�شدية التي تلحق مبوظفي املقاول. كما يطلب من مقاويل الربنامج الآخرين 
التعامل باملثل عن طريق اإبرام عقد ال�شمان اخلا�ش بهم. ويهدف هذا الرتتيب اخلا�ش بال�شمانات �شمن نطاق الربنامج ككل اإلى احلد من املطالبات بني 

املقاولني.

ضمان صدارة:

تقوم �شدارة ب�شمان جمموعة املقاول مقابل اأي وكافة املطالبات التي تخ�ش اأو تتعلق بالإ�شابات اجل�شدية و/اأو بوفاة اأي ع�شو من اأع�شاء �شدارة فيما 
يتعلق بالربنامج. 

التأمينات:

للتاأمني البحري/العبور وال�شحن اجلوي وتعوي�شات العاملني وتاأمني م�شئولية  تقع على عاتق املقاول م�شئولية الرتتيب للح�شول على والحتفاظ ببوال�ش 
�شاحب العمل وتاأمني ال�شيارات.

اأما �شدارة فهي م�شوؤولة عن احل�شول على والحتفاظ ببوال�ش تاأمني على جميع خماطر اأعمال الإن�شاءات/الرتكيب وم�شوؤوليات الطرف الثالث. 
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المسؤولية اإلجمالية للمقاول واستثناء الخسائر غير المباشرة والخسائر التبعية واالقتصادية:

طبقا لعقود ت�شليم مفتاح باملقطوعية/ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية، فلي�ش هناك ن�ش حول �شقف امل�شوؤولية الإجمالية ال�شاملة يف العقد ذي ال�شلة.

وطبقا لعقود الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة، فلن تتجاوز امل�شوؤولية الإجمالية جتاه �شدارة فيما يخ�ش اأو يتعلق بعقد الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة 
ما ن�سبتة 10% من قيمة العقد )وي�شتثنى من قيمة العقد لهذا الغر�ش، املبالغ املدفوعة للمقاول ل�شالح املوردين(، مع مراعاة  خمتلف ال�شتثناءات مبا يف 
ذلك ما يتعلق باأي تكاليف اأو نفقات يتحتم على مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة دفعها ملعاجلة العيوب التي تعزى له، اأو تتعلق باحتيال اأو 

�شوء ت�شرف متعمد من جانب مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة. 

وعموما، لن يكون اأي من الطرفني م�شوؤوًل جتاه الآخر عن اخل�شائر غري املبا�شرة اأو اخل�شائر التبعية اأو القت�شادية )مثل: فوات الإنتاج اأو فوات الإيرادات 
اأو فوات الأرباح وغريها(. وهناك ا�شتثناءات حمددة لهذه القاعدة العامة.

التغيير في القانون:

ل تت�شمن العقود ن�شًا حول اإدخال تعديالت على الأنظمة والقوانني.

ومع ذلك، قد ي�شتحق املقاول تعوي�شًا يف حال طلبت �شدارة من املقاول اللتزام بتغيريات يف املعايري واملوا�شفات والكتيبات والإجراءات ولوائح ال�شلوك  
والتعليمات املحددة يف العقد ذي ال�شلة والتي ت�شبح �شارية املفعول بعد تاريخ توقيع العقد.

القوة القاهرة:

لن يكون اأي من الطرفني ملزما بالوفاء بالتزاماته مبوجب العقود اإلى املدى الذى حال حدوث حادث اأو ظرف من ظروف القوة القاهرة دونه اأو اأعاقه عن 
تنفيذ التزاماته )ولكن فقط للفرتة التي ي�شتمر فيها ذلك احلادث اأو الظرف(.

تت�شمن العقود قائمة �شاملة بحوادث وظروف القوة القاهرة )على �شبيل املثال، حوادث احلروب والأعمال العدائية وال�شطرابات املدنية، مكافحة ال�شغب، 
والع�شيان والتخريب واأعمال التخريب املتعمدة والزلزل وموجات الت�شونامي وموجات املد والنهيارات الأر�شية وال�شواعق( التي ت�شكل قوة قاهرة، وكذلك 
حتديد احلوادث والظروف التي ل ت�شكل قوة قاهرة )مثل، احلوادث اأو الظروف الناجمة عن اأي فعل اأو اإغفال من جانب الطرف الذي يدعي القوة القاهرة، 

وال�شعوبات القت�شادية للمقاول اأو عدم قدرة املقاول على �شداد الديون(.

تعليق العمل:

يجوز ل�شدارة يف اأي وقت، ب�شبب اأو بدون �شبب، تعليق تنفيذ العمل اأو اأي جزء منه وذلك بتوجيه اإ�شعار للمقاول يف هذا ال�شاأن.

وميكن للمقاول وقف العمل يف حال اخفقت �شدارة يف اأن تدفع للمقاول اأي مبلغ غري متنازع عليه يتجاوز 10 ماليني دولر )مليون  دولر يف حالة العقد ال�شكلي 
املوحد ت�شليم املفتاح باملقطوعية للمحطات غري الت�شنيعية/عقد ت�شليم مفتاح للمرافق املوؤقتة باملقطوعية( وظل هذا املبلغ طبقا للعقد ذي ال�شلة م�شتحقا 

وواجب الدفع لفرتة تزيد عن اأو ت�شاوي 90 يوما، مع مراعاة اإعطاء مهلة معاجلة مدتها 14 يوما ل�شالح �شدارة.

إنهاء االتفاقية:

ت�شتفيد �شدارة من وجود نظام يتيح اإنهاء العقد ل�شبب من الأ�شباب )يف ظل العديد من الأ�شباب املتاحة لإنهاء العقد(، ولها احلق اأي�شا يف اإنهاء العقد ذي 
ال�شلة ح�شبما تراه منا�شبا.

ميكن للمقاول اإنهاء العقد ذي ال�شلة يف حال اأخفقت �شدارة يف اأن تدفع للمقاول اأي مبلغ غري متنازع عليه يتجاوز 10 ماليني دولر )مليون دولر يف حالة 
العقد ال�شكلي املوحد ت�شليم املفتاح باملقطوعية مل�شنع غري خم�ش�ش للمعاجلة/ملرافق موؤقتة( وظل هذا املبلغ طبقا للعقد ذي ال�شلة م�شتحقا وواجب الدفع 

لفرتة تزيد عن اأو ت�شاوي 90 يوما، مع مراعاة اإعطاء مهلة معاجلة مدتها 74 يوما ل�شالح �شدارة.

اإذا حالت حادثة اأو ظرف من ظروف القوة القاهرة دون موا�شلة تنفيذ ما ي�شاوي ب�شكل جوهري كافة الأعمال اجلارية  لفرتة متوا�شلة مدتها 180 يوما، 
ميكن لأي من الطرفني عندئذ اإنهاء العقد ذي ال�شلة.

ترتيبات التمويل:

اإدراج ال�شروط العامة لتمويل امل�شروع �شمن العقود، مبا يف ذلك اللتزامات املرتتبة على املقاول يف تقدمي كافة الآراء والوثائق وال�شهادات القانونية  مت 
ال�شروط  ب�شروط متوافقة مع  املقر�شني  اتفاقية مبا�شرة مع  وللدخول يف  املقر�شني،  املعقولة من  الطلبات  بكافة  لتمويل �شدارة، وذلك لاللتزام  املطلوبة 

امل�شتخدمة يف امل�شاريع املمولة للم�شاريع الأخرى يف منطقة ال�شرق الأو�شط.
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وبالإ�شافة اإلى ذلك، مت اإدراج �شروط التمويل املحددة لوكالت ائتمان ال�شادرات �شمن ن�شو�ش العقود، مبا يف ذلك امل�شوؤوليات اخلا�شة باللتزام بكافة 
متطلبات وكالت ائتمان ال�شادرات لتمويل �شدارة.

التنازل عن العقد و تجديده:

ل يجوز للمقاول التنازل عن العقد ذي ال�شلة اأو رهنه اأو جتديده مع  الغري، اإما كليا اأو جزئيا دون احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من �شدارة.

يحق ل�شدارة التنازل عن العقد ذي ال�شلة اأو رهنه اأو جتديده، مبا يف ذلك اإلى املقر�شني.

تسوية النزاع:

الإجراء الواجب اإتباعه بخ�شو�ش اأي نزاع هو: اإحالة النزاع اإلى كبار املدراء التنفيذيني لدى الطرفني. ومن ثم اإلى التو�شط الختياري بني الطرفني، وبعد 
ذلك اإحالة النزاع اإلى التحكيم )لدى غرفة التجارة الدولية يف لندن(.

القانون الحاكم:

تخ�شع هذه العقود اإلى القانون الإجنليزي.

العقد ال�سكلي املجزاأ لت�سليم مفتاح باملقطوعية

نطاق العمل:

يقوم املقاولون معا بالأعمال الهند�شية وال�شرائية والإن�شائية للمرافق ذات ال�شلة، و�شيوفرون كافة املوظفني والعمالة والإ�شراف واملعدات واملواد وغريها من 
الأن�شطة الالزمة لتنفيذ العمل )با�شتثناء يف حال وجود ن�ش �شريح على توفري تلك البنود من جانب �شدارة(.

يقع على عاتق املقاول م�شوؤولية ت�شميم وهند�شة املرافق ذات ال�شلة، مبا يف ذلك ما يتعلق باأي ت�شميم وهند�شة معدة من قبل اأو نيابة عن �شدارة وتندرج 
يف اإطار العقد ذي ال�شلة.

من املتوقع األ يكون املقاولون م�شئولون عن العيوب يف  ت�شميم اأو تقنية املعاجلة المتالكية. ويجب على املقاولني، مع ذلك، األ يت�شببوا اأو ي�شاهموا يف خرق 
اتفاقيات الرتخي�ش، ويجب عليهم التاأكد من اأن املرافق ذات ال�شلة، عند اإن�شائها، تلتزم بكافة ال�شروط املطبقة من قبل املرخ�شني.

قيمة العقد:

�شعر ثابت مقطوع  

قيمة العقد هو �شعر ثابت مببلغ مقطوع، وهو �شعرغري خا�شع للتعديل با�شتثناء ما هو من�شو�ش عليه يف العقد ذي ال�شلة.

ل يت�شور العقد ال�شكلي املجزاأ لت�شليم مفتاح باملقطوعية اأي مبالغ تقديرية، اأي مبالغ تقديرية غري ملزمة، ولكن بع�ش املجموعات الإن�شائية قد ت�شمل مبالغ 
م�شروطة تكون ملزمة.

اأ�شباب الدفعات الإ�شافية

كما هو احلال عادة يف كافة عقود املبالغ املقطوعة ثابتة ال�شعر، اإل اأن هناك حالت حيث قد ت�شبح فيها املبالغ الإ�شافية )اأي، امل�شافة اإلى املبلغ الإجمايل 
املقطوع( مبالغ م�شتحقة الدفع للمقاول. ومن اأهم الأ�شباب للدفعات الإ�شافية ما يلي: 

)اأ(  ح�شول تغيريات )يف نطاق العمل، وهي التغيريات التي حتددها �شدارة(.

)ب(  يف حال تكبد املقاول تكاليف اإ�شافية نتيجة لظروف اأو حالت غري متوقعة يف موقع الإن�شاءات يتم اكت�شافها يف غ�شون 90 يوما من تاريخ التوقيع 
على العقد ذي ال�شلة.

)ج(  يف حال تكبد املقاول تكاليف اإ�شافية ب�شبب الدخول املبكر ل�شدارة للمرافق ذات ال�شلة، اأو اأي جزء منها.

)د(  يف حال اكت�شاف تعار�ش بني اأو �شمن اأ�ش�ش ت�شميم امل�شروع و/اأو معايري الربنامج )وهذه الوثائق تعدها �شدارة وم�شت�شاروها ولي�ش املقاول( ومت 
اكت�شاف ذلك التعار�ش يف غ�شون 90 يوما من تاريخ التوقيع على العقد ذي ال�شلة، فاإنه ميكن للمقاول يف هذه احلالة ا�شرتداد التكاليف الإ�شافية 

التي تكبدتها يف حل التعار�ش حيث ت�شدر �شدارة اأمر تغيري يف هذا ال�شاأن.
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)هـ(  اإذا ت�شررت املرافق ذات ال�شلة فاإنه قد يحق للمقاول عندها احل�شول على دفعة اإ�شافية لت�شحيح ال�شرر.

)و(  يف حال فقدان اأو ت�شرر مواد املقاول يف اململكة، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية املتحدة و�شلطنة عمان واليمن واإيران والأردن اأو م�شر، 
وكان �شبب تلك اخل�شارة اأو ال�شرر ناجما عن  الظروف املحددة )مثل، احلرب اأو الغزو واأعمال الأعداء الأجانب(، واإلى احلد الذي تكون فيه 

التكاليف ذات ال�شلة لي�شت قابلة لال�شرتداد مبوجب اي وثيقة من وثائق التاأمني ذات ال�شلة.

)ز(  الدفع مقابل مدة النتظار حيث تكون معدات مقاول معني اأو موظفو املقاول خم�ش�شني ح�شريًا باجناز العمل وجاهزين للتنفيذ  الفوري للعمل 
ولكن ل ميكنهم تنفيذ العمل ب�شبب الظروف التي حتت �شيطرة �شدارة ح�شريًا.

)ح(  تعليق العمل من جانب �شدارة )ما مل يكن التعليق نتيجة لفعل اأو اإغفال من جانب املقاول اأو اأي مقاول من الباطن(.

)ط(  تعليق العمل من قبل املقاول ب�شبب تخلف �شدارة عن دفع مبلغ غري متنازع عليه.

)ي(   اإنهاء العقد من قبل �شدارة ملا تراه منا�شبًا.

)ك(  اإنهاء العقد من قبل املقاول ب�شبب.

)ل(  حيثما يوفر املقاول امل�شاعدة يف الت�شغيل التجريبي والبدء وت�شغيل اختبارالأداء )مالحظة: هذا اأ�شا�ش لدفعة اإ�شافية لأنه لي�ش معروفا اإلى اأي 
مدى �شيكون مطلوبا من املقاول تقدمي مثل هذه امل�شاعدة - فمن املمكن اأن يكون لدى اجلهات الراعية للم�شروع ما يكفي من اخلربة واملوظفني 

ل�شتكمال الغالبية العظمى من هذه الأن�شطة(.

)م(  حيثما يتكبد املقاول تكاليف عر�شية مندرجة يف لئحة حمدودة النطاق، وعلى �شبيل املثال، عندما تطلب �شدارة ا�شتخدام معدات مكتبية لأغرا�ش 
اإدارية تتجاوز ما هو مطلوب من املقاول توفريه مبوجب العقد.

لكافة  املقاول  امتثال  وبعد  ال�شلة،  املرافق ذات  اململكة لإدراجها يف  اإلى  امل�شتوردة  واملعدات  املواد  اململكة على  )ن(  اإذا مت فر�ش ر�شوم جمركية يف 
الر�شوم  من  اإعفاء  على  احل�شول  تعتزم  �شدارة  اأن  مالحظة  )يرجى  اجلمركية  الر�شوم  من  �شدارة  باإعفاء  املتعلقة  ال�شلة  ذات  اللتزامات 

اجلمركية وذلك لتفادي ا�شطرارها لتعوي�ش املقاول عن تلك الر�شوم اجلمركية(. 

)�ش(  اإذا مت فر�ش ر�شوم جمركية يف اململكة على املعدات امل�شتوردة موؤقتا اإلى اململكة لغر�ش اإن�شاء املرافق ومل ي�شرتد املقاول تلك الر�شوم اجلمركية 
عند ت�شديره هذه املعدات اإلى خارج اململكة، �شريطة امتثال املقاول لكافة املتطلبات ذات ال�شلة. 

املقاول  مطالبة  اإليها  ا�شتندت  التي  احلادثة  اأو  بالبند  ال�شرعة  وجه  على  �شدارة  باإ�شعار  املقاول  قيام  وت�شرتط  الإ�شافية  الدفعات  كافة  اأ�شباب  وتخ�شع 
احل�شول على دفعة اإ�شافية. 

الدفعات على مراحل/ حسب تقدم سير العمل

يتم دفع قيمة العقد عن طريق دفعات على مراحل و/اأو دفعات ح�شب تقدم �شري العمل، على النحو املن�شو�ش عليه يف كل عقد. 

ويت�شمن العقد نظام احلد الأق�شى للدفعات، حيث ل يجوز للمبلغ ال�شايف الرتاكمي لطلبات الدفع من قبل املقاول مبوجب العقد ذي ال�شلة اأن يتجاوز يف 
اأي وقت احلد املتفق عليه للدفعات الق�شوى )مع �شرورة تعديل هذا احلد ليعك�ش التغيريات وغريها من التعديالت امل�شموح بها على قيمة العقد( ول يوؤثر 

حد الدفعات الق�شوى على قيمة العقد، ولكن بدًل من ذلك فاإنه قد يوؤثر حد الدفعات على مواعيد دفعات قيمة العقد اإلى املقاول خالل تنفيذ الأعمال.

الجدول الزمني: 

ضمان االكتمال 

ي�شمن املقاول ما يلي: 

)اأ(  باأنه �شوف يكمل املراحل احلرجة من الت�شميم يف تاريخ اأو بحلول التاريخ املحدد لإكمال تلك املرحلة )تتعلق مراحل الت�شميم احلرجة بكامل نطاق 
العمل )منها على �شبيل املثال، �شراء املواد واملعدات ولي�ش فقط مراحل الت�شميم((.

)ب(  يجب األ يكون هناك ف�شل يف ا�شتكمال تنفيذ مراحل الإن�شاء احلرجة للعقد )واملطلوب تنفيذها يف اإطار العقد داخل اململكة( يف اأو بحلول تاريخ 
اكتمال تلك املرحلة لأ�شباب تعزى اإلى املقاول اأو اإلى اأي مقاول من الباطن و/اأو اأي بائع. 

)ج(  يجب األ يكون هناك ف�شل يف اإجناز الأعمال امليكانيكية للنظم واملرافق ذات ال�شلة بها )وهي الأعمال املطلوب اجنازها يف اإطار العقد داخل 
اململكة( يف اأو بحلول التاريخ املجدول لكتمال امل�شروع لأ�شباب تعزى اإلى املقاول اأو اإلى اأي مقاول من الباطن و/اأو اأي بائع. 
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ي�شمن املقاول مبوجب العقد داخل اململكة الكتمال يف الوقت املقرر ملراحل البناء احلرجة واإجناز الأعمال امليكانيكية للنظم واملرافق ذات ال�شلة بها، ويقدم 
كذلك �شمانا مماثال لل�شمان الوارد يف الفقرة )ب( اأعاله فيما يتعلق مبراحل الت�شميم احلرجة للم�شروع.

أسباب تمديد الوقت 

يت�شمن العقد ذو ال�شلة نظاما خا�شا بتمديد الوقت )با�شتثناء ما يتعلق بالتغيريات التي لها اإجراء منف�شل لتمديد الوقت(.

احلوادث ذات ال�شلة التي جتيز للمقاول املطالبة بتمديد للوقت تت�شمن من بني اأمور اأخرى:

)اأ(  اأفعال املنع من جانب �شدارة.

)ب(  اخلرق من قبل �شدارة، ما يعني على �شبيل املثال، اإذا ف�شلت �شدارة يف توريد اأي مواد موردة من ال�شركة بحلول املوعد املطلوب من �شدارة مبوجب 
العقد )ومن املتوقع اأن يتم حتديد مثل هذه املواد يف وقت التوقيع على العقد ذي ال�شلة(.

)ج(  القوة القاهرة.

)د(  تعليق العمل من قبل �شدارة )اإل اإذا كان التعليق نتيجة لفعل اأو اإهمال من جانب املقاول اأو اأي مقاول من الباطن(.

)هـ(  تعليق العمل من قبل املقاول بعد تخلف �شدارة عن دفع مبلغ غري متنازع عليه.

)و(  اإذا عاين املقاول تاأخريًا ب�شبب ظروف غري متوقعة يف موقع الإن�شاءات والتي يتم اكت�شافها يف غ�شون 90 يوما من تاريخ التوقيع على العقد ذي 
ال�شلة.

)ز( يف احلالة التي يعاين فيها املقاول تاأخريًا ب�شبب الدخول املبكر ل�شدارة اإلى املرافق ذات ال�شلة، اأو اأي جزء منها.

ي�شرتط اأن يتاأثر امل�شار احلرج للعمل حتى يحق للمقاول املطالبة بتمديد الوقت حلادث ذي �شلة. ولي�ش هناك تعريف مل�شطلح امل�شار احلرج يف العقد فهو 
م�شطلح م�شلم به باعتباره م�شطلح متعارف عليه يف هذه ال�شناعة )ويو�شف م�شطلح امل�شاراحلرج ب�شكل عام اأنه اأطول �شل�شلة من الأن�شطة يف اجلدول 
الزمني لأي م�شروع حيث يجب اأن ي�شتكمل هذا امل�شار يف املوعد املحدد ل�شتكمال امل�شروع. واإذا تاأخر اأي ن�شاط يف امل�شار احلرج ملدة يوم واحد، ف�شوف يتاأخر 

امل�شروع بكامله عندئذ ملدة يوم واحد(.

ويجب على املقاول تقدمي اإ�شعار يف الوقت املنا�شب عن احلوادث ذات ال�شلة التي جتيز للمقاول متديد الوقت، واإل قد يخ�شر املقاول حقه يف املطالبة )اأي 
اأن املطالبة قد "ت�شقط بالتقادم"(.

وسائل جبر الضرر الناجم عن التأخير:

لي�ش هناك نظام يحكم التعوي�شات املتفق عليها م�شبقًا عن التاأخري �شواء يف اإطار العقد خارج اململكة اأو العقد داخل اململكة )اأي ل يتم تطبيق تعوي�شات 
متفق عليها م�شبقًا عن التاأخري اإذا مل يتمكن املقاول من اإجناز العمل يف اأو بحلول تاريخ حمدد(. ومع ذلك، فاإذا ح�شل تاأخري من جانب املقاول عندها:

)اأ(  يلتزم املقاول بالإ�شراع يف اإجناز العمل على نفقته.

)ب(  قد توجه �شدارة املقاول بت�شريع العمل على نفقته.

)ج(  قد تطلب �شدارة من املقاول تنفيذ خطة عمل ت�شحيحية )اأي، خطة حتدد الإجراء الت�شحيحي الذي يجب اأن يتخذه املقاول لت�شحيح التاأخري(.

)د(  يجوز ل�شدارة اأن تتعاقد مع موظفني اإ�شافيني اأو عمالة و/اأو معدات على نفقة املقاول لزيادة القوى العاملة لدى املقاول.

)هـ(  قد يجوز ل�شدارة اإنهاء العقود خارج اململكة و/اأو العقود داخل اململكة.

تف�شل اجلهات الراعية معاجلات "التدخل" هذه على نظام يحكم التعوي�شات املتفق عليها م�شبقًا عن التاأخريحيث تدرك اجلهات الراعية من خالل خربتهم 
يف هذا ال�شاأن اأن التعوي�شات املتفق عليها م�شبقًا عن التاأخريل تعو�ش ب�شكل كاف املالكني يف "امل�شاريع ال�شخمة"، ول حتفز املقاولني ب�شكل منا�شب على 

تنفيذ العمل يف الوقت املحدد.

وجتدر الإ�شارة اإلى اأن بقاء املبلغ النقدي البالغ قدره 10% والذي ت�شتحقه �شدارة )على النحو املو�شح يف هذه الن�شرة حتت عنوان "ملخ�ش وثائق امل�شروع 
الرئي�شية - ال�شروط امل�شرتكة للعقد"( ينبغي اأن يحفز املقاول اأي�شا على ا�شتكمال  العمل بدون تاأخري.

150



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

ضمانات المقاول:

يتعهد املقاول وي�شمن ما يلي:

)اأ(  اأنه �شينفذ العمل وفقا ملتطلبات العقد وطبقا للممار�شة الهند�شية اجليدة وعلى اأعلى م�شتوى من الإتقان املتعارف عليه يف اأنواع مماثلة من العمل 
يف �شناعة البرتوكيماويات.

)ب(  يجب اأن يكون العمل واملرافق ذات ال�شلة خالية من العيوب، ويجب اأن تكون �شاحلًة لالأغرا�ش املق�شودة منها )ورغم ما ذكر اأعاله، فاإنه من 
املت�شور حاليا األ يكون املقاول م�شئول عن العيوب يف تقنية اأو ت�شميم املعاجلات المتالكية(.

)ج(  يجب اأن تلبي املرافق ذات ال�شلة موا�شفات الأداء لهذه املرافق.

)د(  يجب اأن تكون املواد التي يتم توفريها من قبل املقاولني للمرافق ذات ال�شلة موادَّ جديدًة، وغري م�شتخدمة وذات نوعية مقبولة، وجيدة الت�شميم، 
واملوا�شفات والنوعية وامل�شنعية، وت�شلح لالأغرا�ش املق�شودة منها.

ضمانات االختبار واألداء:

اإن الغر�ش من وراء هذه ال�شمانات هو و�شع نظام لالختبارات و�شمانات الأداء – تخ�ش مرحلة البدء -  لكل عقد من العقود ال�شكلية املجزاأة لت�شليم مفتاح 
باملقطوعية. 

استالم المرافق على مراحل:

ت�شتلم �شدارة املرافق ذات ال�شلة على اأ�شا�ش كل نظام على حدة.

ويهدف هذا الإجراء اإلى خف�ش اجلدول الزمني العام للم�شروع والو�شول باملرافق ذات ال�شلة اإلى الت�شغيل التجاري عاجال.

فترة الضمان:

تبداأ مدة ال�شمان لكل نظام يف تاريخ اكتمال الأعمال امليكانيكية للنظام وتنتهي بعد 18 �شهرا من تاريخ اكتمال الأعمال امليكانيكية النهائي لكامل املرافق 
)كونه تاريخ اكتمال الأعمال امليكانيكية املتعلقة بالنظام الأخري(.

اإذا نفذ املقاول اأي اأعمال معاجلة خالل مدة ال�شمان، فاإن مثل هذا العمل العالجي يعترب بحد ذاته عمال م�شمونا خالل مدة ال�شمان اأو ملدة 18 �شهرا بعد 
اكتمال عمل املعاجلة، اأي مدة منهما تنتهي لحقًا ، و�شريطة األ تتجاوز مدة ال�شمان باأي حال من الأحوال مدة 24 �شهرا من تاريخ اكتمال الأعمال امليكانيكية 

النهائي لكامل املرافق. 

كما ذكر �شابقا، فاإنه من غري املت�شور حاليا اأن يكون املقاول م�شوؤوًل عن العيوب يف ت�شميم وتقنية املعاجلات المتالكية.

االختالفات الجوهرية بين الصيغ المختلفة للعقد الشكلي المجزأ لتسليم مفتاح بالمقطوعية: 

العقد ال�شكلي املوحد للم�شنع غري املخ�ش�ش للمعاجلة/عقد ت�شليم مفتاح الأعمال املبكرة باملقطوعية.

نظرا لأن نطاق العمل يف العقد ال�شكلي املوحد للم�شنع غري املخ�ش�ش للمعاجلة/عقد ت�شليم مفتاح الأعمال املبكرة باملقطوعية هو اأقل بكثري من نطاق 
العمل يف العقد ال�شكلي املجزاأ لت�شليم مفتاح باملقطوعية، اأي الأعمال املبكرة باملقارنة مع اأعمال م�شنع املعاجلة، فهناك عدد من املفاهيم يف العقد ال�شكلي 
املجزاأ لت�شليم مفتاح باملقطوعية ل �شلة لها و/اأو غري منا�شبة للعقد ال�شكلي املوحد للم�شنع غري املخ�ش�ش للمعاجلة/عقد ت�شليم مفتاح الأعمال املبكرة 
اإدراج تلك املفاهيم يف هذه العقود. وت�شمل هذه املفاهيم: اجناز الأعمال امليكانيكية والت�شغيل التجريبي لها والبدء بت�شغيلها  باملقطوعية وبالتايل مل يتم 

واإجراء اختبارات الأداء و�شمانات الأداء.

العقد ال�شكلي املوحد للم�شنع غري املخ�ش�ش للمعاجلة / عقد ت�شلم مفتاح املرافق املوؤقتة باملقطوعية.

العقد ال�شكلي املوحد للم�شنع غري املخ�ش�ش للمعاجلة / عقد ت�شلم مفتاح املرافق املوؤقتة باملقطوعية لي�ش عقدا "جمزاأً" اإلى عقود داخل اململكة واأخرى 
خارج اململكة بل هي عقد واحد داخل اململكة.

ونظرا لأن نطاق العمل يف اإطار العقد ال�شكلي املوحد للم�شنع غري املخ�ش�ش للمعاجلة / عقد ت�شليم مفتاح املرافق املوؤقتة باملقطوعية، اأقل تعقيدا بكثري 
من نطاق العمل يف العقد ال�شكلي املجزاأ  ت�شليم مفتاح باملقطوعية، اأي املرافق املوؤقتة باملقارنة مع م�شنع املعاجلة، فهناك عدد من املفاهيم واجلوانب يف 
العقد ال�شكلي املجزاأ  ت�شليم مفتاح باملقطوعية ل �شلة لها و/اأو غري مالئمة للعقد ال�شكلي املوحد للم�شنع غري املخ�ش�ش للمعاجلة/عقد ت�شليم مفتاح 
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لها  التجريبي  والت�شغيل  امليكانيكية  الأعمال  وت�شمل هذه اجلوانب: اجناز  العقود.  املفاهيم يف هذه  تلك  اإدراج  بالتايل  يتم  باملقطوعية ومل  املوؤقتة  املرافق 
والبدء بت�شغيلها واإجراء اختبارات الأداء و�شمانات الأداء، والإعفاء ب�شبب الظروف غري املتوقعة يف طبقة الأر�ش التحتية )الإعفاء ملدة 90 يوما املذكور 
اأعاله(، واإحالة اأوامر ال�شراء للمقاول، و�شروط وكالت ائتمان ال�شادرات ومتطلبات تاأمني النقل البحري والنقل الربي والنقل اجلوي. ولهذا فقد مت تخفي�ش 
احلدود التي جتيز للمقاول تعليق واإنهاء العقد ب�شبب عدم �شداد �شدارة املبالغ امل�شتحقة عليها وذلك من 10 ماليني دولر اأمريكي  اإلى مليون دولر اأمريكي 
)حيث اأن مبلغ املليون دولر قد يعترب مبلغا ماليا كبريا يف �شياق العقد ال�شكلي املوحد للم�شنع غري املخ�ش�ش للمعاجلة/عقد ت�شليم مفتاح املرافق املوؤقتة 
باملقطوعية(. وبالإ�شافة اإلى ذلك فاإنه لي�ش هناك مفهوم ملنحتى الدفعة الق�شوى يف العقد ال�شكلي املوحد للم�شنع غري املخ�ش�ش للمعاجلة/عقد ت�شليم 

مفتاح املرافق املوؤقتة باملقطوعية.  

وقد مت اإدخال مفهوم للخدمات الإ�شافية يف العقد ال�شكلي املوحد للم�شنع غري املخ�ش�ش للمعاجلة/عقد ت�شليم مفتاح املرافق املوؤقتة باملقطوعية والتي قد 
يكون مطلوبا من املقاول توفري تلك اخلدمات خالل مدة خم�ش �شنوات قابلة للتمديد. ويجوز اأن ت�شمل تلك اخلدمات ت�شغيل و�شيانة مع�شكر موؤقت للعاملني 
يف �شدارة وم�شت�شاريها. و�شيتم الدفع للمقاول على اأ�شا�ش اأ�شعار وحدة الوقت اأو العمل لأداء اخلدمات الإ�شافية املطلوبة. ويجب اأن يكون مبلغ ال�شمان يف 

اإطار �شمان الأداء عند ا�شتكمال تنفيذ املرافق بن�شبة 10% من مقدار اخلدمات من قيمة العقد.

عند القبول النهائي للم�شروع )حيث تكون ُمدد ال�شمان، من بني اأمور اأخرى، قد انتهى الأجل ومت تنفيذ كافة اخلدمات وا�شتكمالها(، اأو يف وقت �شابق اإذا 
كان ذلك مطلوبا خطيا من قبل �شدارة، فاإن ملكية املرافق �شتوؤول للمقاول. وعند اأي تخويل من هذا القبيل، يجب على املقاول ويف اأقرب وقت ممكن تفكيك 
واإزالة املرافق من موقع الإن�شاءات واإعادة موقع البناء اإلى حالته الأ�شلية. ورغم ما �شبق ذكره، فيجوز ل�شدارة اختيار الحتفاظ مبلكية اأجزاء خمتلفة من 

املرافق ب�شعر متفق عليه م�شبقا.

العقد الشكلي المجزأ ألعمال الهندسة والشراء واإلنشاء واإلدارة

نطاق العمل:

كما ذكر اأعاله، وب�شورة عامة يعترب مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة م�شوؤوًل عن ما يلي مبوجب العقد: 

)اأ(  اإعداد الت�شاميم التف�شيلية والهند�شية للمرافق.

)ب(  بناء على توجيهات �شدارة، �شراء املعدات الرئي�شية واملواد الالزمة للمرافق من خالل اإ�شدار اأوامر ال�شراء للموردين املعتمدين من قبل �شدارة.

)ج(  امل�شاعدة يف اإدارة مرحلة ت�شييد املرافق.

وهكذا، فاإن العقد ال�شكلي املجزاأ لأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة هو عقد خدمات خالفا لغريه من عقود البناء ال�شكلية التي ت�شمل الأعمال 
الإن�شائية.

فسح عنصر العمل:

اإن عقد الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة هو عقد توريد عند الطلب )call-off(: ت�شدر �شدارة ف�شحا عن عن�شر العمل وينفذ املقاول العمل املن�شو�ش 
عليه يف م�شتند الف�شح عن عن�شر العمل.

وف�شال عن توثيقه نطاق العمل، يجب اأن يوثق كل ف�شح عن عن�شر عمل م�شائل مثل ميزانية التكلفة واجلدول الزمني لتنفيذ اأعمال الف�شح عن عن�شر العمل. 

الرتتيب مع مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة هو ترتيب غري ح�شري، مبعنى اأنه ميكن ل�شدارة ا�شتخدام اأي مقاول اآخر لأداء العمل 
املطلوب. الق�شد من وراء هذا الرتتيب هو حتفيز مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة على الأداء ال�شليم لالأعمال.

قيمة العقد:

يتم الدفع ملقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ب�شكل عام على اأ�شا�ش "التكلفة زائد هام�ش ربح معني". وعلى وجه اخل�شو�ش تدفع ملقاول عقد 
اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة التكاليف امل�شموح بها زائد ر�شم معني، وهذا الر�شم يعتمد على عدد �شاعات العمل امل�شغولة )مع مالحظة تطبيق 
ا�شتثناءات على التكاليف امل�شموح بها والر�شوم املطبقة، اأي على �شبيل املثال ل ميكن ملقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة املطالبة بتكاليف 

م�شموح بها اأو ر�شوم متعلقة باملوارد امل�شتخدمة/املوردة زيادة عن املوارد املطلوبة للعمل اأو املوارد غري املعتمدة من قبل �شدارة(.

ومع ذلك، يجب اأن ي�شمل كل ف�شح عن عن�شر عمل ميزانية تكاليف تخ�ش العمل املحدد يف ف�شح عن�شر العمل، ويتعني على مقاول عقد اأعمال الهند�شة 
وال�شراء والإن�شاء والإدارة تنفيذ العمل وفقًا مليزانية ف�شح عن عن�شر العمل، كما ُيطلب من مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة احل�شول 
من �شدارة على ن�شخة معدلة من ف�شح عن�شر العمل قبل تكبد اأي تكاليف م�شموح بها تزيد عن ميزانية ف�شح عن�شر العمل )ويعني ذاك  اأ�شا�شا املبالغ 

الزائدة التي يتعني موافقة �شدارة عليها(.
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عندما تكون اأ�شباب عدم القدرة على اجناز اأعمال الف�شح عن عن�شر العمل �شمن ميزانية اأعمال الف�شح عن عنا�شر العمل تتعلق مبا يلي: 

)اأ(  �شبب اأو اأ�شباب �شمن �شيطرة مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.

)ب(  اأي تاأخري ي�شبب عدم اأحقية مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة احل�شول على متديد للوقت ب�شببه، مبوجب عقد اأعمال الهند�شة 
وال�شراء والإن�شاء والإدارة.

عندئذ يتم خف�ش اأتعاب مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة اإلى ال�شفر فيما يخ�ش �شاعات عمل العمالة الزائدة عن ال�شاعات املحددة 
يف ميزانية ف�شح عن�شر العمل. 

اإن النية يف العقد هي احلفاظ على توازن التدفق النقدي لدى مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة فيما يتعلق باملدفوعات املطلوب من 
املقاول دفعها للموردين واملقاولني من الباطن – لأن �شدارة تطلب من مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة للتعاقد مع املوردين ومع غالبية 
املقاولني من الباطن، حيث ل يجوز ملقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة القيام بذلك مبح�ش اختياره )راجع الفقرة املتعلقة بامل�شرتيات اأدناه(. 
للموردين  بدفعها  يكون ملزما  التي  املبالغ  املطالبة مقابل  �شهري،  اأ�شا�ش  والإدارة، وعلى  والإن�شاء  وال�شراء  الهند�شة  اأعمال  وبناء على ذلك، يحق ملقاول 
واملقاولني من الباطن خالل ال�شهر التايل يف اإطار اأوامر ال�شراء والعقود من الباطن املنطبقة - اأي رفع مطالبة م�شتقبلية. ويتم ت�شوية املبالغ املطالب بها 

مقابل املبالغ الفعلية املدفوعة للموردين واملقاولني من الباطن يف موعد املطالبة امل�شتقبلية من ال�شهر التايل. 

الجدول الزمني:

يتعني على مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة ا�شتكمال العمل املطلوب بحلول تاريخ املرحلة احلرجة املجدول اأو التاريخ املجدول لكتمال 
الف�شح عن عن�شر العمل. 

ي�شتمل عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة على نظام خا�ش بتمديد الوقت. وت�شمل "احلوادث ذات ال�شلة" التي جتيز للمقاول متديد الوقت، 
من بني اأمور اأخرى ما يلي:

)اأ(  فعل معيق من جانب �شدارة.

)ب(  خرق من جانب �شدارة.

)ج(  القوة القاهرة.

)د(  تعليق العمل من قبل �شدارة )اإل اإذا كان التعليق نتيجة لفعل اأو اإغفال من جانب مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة(.

)هـ(  تعليق العمل من قبل مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة يف اأعقاب عدم �شداد �شدارة ملبلغ غري متنازع عليه.

حيثما يكون هناك ف�شح عن عن�شر عمل لغر�ش اأو فيما يت�شل باإدارة عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية من قبل مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء 
والإدارة، فاأي فعل اأو امتناع عن فعل من قبل مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية اأو من قبل �شدارة مبوجب عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية يوؤخر ب�شكل 

مبا�شر يف اجناز مرحلة حرجة اأو اإجناز ف�شح عن عن�شر عمل.

ل بد واأن يتاأثر امل�شار احلرج لكي يكون ملقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة احلق يف متديد الوقت ب�شبب حادثة ذات �شلة. 

يجب على املقاول تقدمي اإ�شعار يف الوقت املنا�شب عن احلوادث ذات ال�شلة التي جتيز للمقاول متديد الوقت، واإل قد يخ�شر املقاول حقه باملطالبة )اأي اأن 
املطالبة قد "ت�شقط بالتقادم"(.

كما هي احلال بالن�شبة للعقد ال�شكلي املجزاأ ت�شليم مفتاح باملقطوعية لي�ش هناك نظام للتعوي�شات املتفق عليها م�شبقًا عن التاخري يف عقد الهند�شة وال�شراء 
والإن�شاء والإدارة.

مدة العقد:

مدة العقد هي خم�ش �شنوات، ولكن ميكن ل�شدارة متديدها مرتني ملدة عام واحد. 

التصميم:

يجب اأن يتاأكد مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة من اأن ت�شاميمه وهند�شته قد مت اإعدادها وفقا ملوا�شفات اأداء املرافق ذات ال�شلة، 
واأ�شا�ش ت�شميم امل�شروع ومعايري الربامج واأن كافة هذه الت�شاميم والهند�شة متوافقة مع املتطلبات املطبقة للمرِخ�شني.
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المشتريات:

�شيقوم مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة وح�شب توجيهات �شدارة، بالدخول يف اأوامر �شراء مع املوردين و/ اأو احل�شول على  اإحالت 
اأوامر ال�شراء مع املوردين من �شدارة. والق�شد من ذلك هو تويل مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة اإدارة عملية م�شرتيات املعدات الرئي�شية 

واملواد الالزمة للمرفق املحدد بدل من �شدارة.

تقوم �شدارة وعلى نحو فعال باإمالء �شروط واأحكام اأوامر ال�شراء. واإن املق�شود من وراء ذلك هو اإمكانية التنازل عن اأوامر ال�شراء اأو اإحالتها اإلى �شدارة يف 
اأي وقت – فمن �شاأن ذلك متكني �شدارة من احل�شول على حقوق تعاقدية مبا�شرة مقابل املوردين – واأنهم �شوف ي�شعون �شروط متويل منا�شبة للم�شاريع 

واأخرى منا�شبة لوكالت ائتمان ال�شادرات.

يجوز ل�شدارة اأي�شا اأن تطلب من مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة التعاقد مع مقاولني وموردين حمددين تفاو�شت �شدارة معهم على 
�شروط مواتية يف اإطار "اتفاقيات ال�شتفادة من الربنامج" – ب�شفتها اتفاقيات اإطارية ميكن لكافة املقاولني / مقاويل عقود الهند�شة وال�شراء والإن�شاء 
والإدارة مبوجبها و�شع اأوامر �شراء ل�شراء املعدات واملواد. وت�شمل اأهداف نظام الربنامج حتقيق الوفرة يف التكاليف وكفاءة ال�شيانة ل�شدارة )والتي تن�شاأ 
من خالل ا�شتخدام نف�ش املعدات واملواد الالزمة ل�شتخدامها عرب الربنامج باأكمله(. ويعرف هوؤلء املقاولون واملوردون باأنهم مقاولون من الباطن حمددون.

يتعني على مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة بذل كافة اجلهود املعقولة للتاأكد من التزام املوردين باأحكام و�شروط اأمر ال�شراء، ولكنه، 
كقاعدة عامة، لي�ش م�شئول اأمام �شدارة عن اأفعال واإغفال املوردين ول عن املعدات اأو املواد املوردة من املوردين. كما اأن مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء 
والإن�شاء والإدارة، وكقاعدة عامة، لي�ش م�شئول اأمام �شدارة عن اأفعال اأو حالت اإهمال املقاولني من الباطن امل�شّمني ول عن املعدات اأو املواد املوردة من قبل 
املقاولني من الباطن امل�شّمني. واإن املبداأ هنا هو اأنه يجب األ يكون مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة، كقاعدة عامة، م�شئول عن اأفعال 

اأو حالت اإهمال الأطراف التي تطلب �شدارة من مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة التعاقد معهم. 

ضمانات مقاول أعمال الهندسة والشراء واإلنشاء واإلدارة:

يتعهد مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة وي�شمن ما يلي:

)اأ(  باأنه قد نفذ و�شينفذ العمل وفقا ملتطلبات عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة، ووفقا للممار�شة الهند�شية اجليدة وعلى اأعلى م�شتوى 
من الإتقان املعروف يف اأنواع مماثلة من العمل يف �شناعة البرتوكيماويات.

)ب(  يجب اأن تكون عمله خاليًا من العيوب، ويجب اأن يكون �شاحلًا لالأغرا�ش املق�شودة منها على النحو املحدد اأو التي ميكن ال�شتدلل عليها ب�شكل 
معقول من مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.  

مدة الضمان:

مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة هو امل�شوؤول عن ت�شحيح العيوب التي تعزى اإليه. وتنتهي مدة ال�شمان بعد 18 �شهرا من اإجناز الأعمال 
امليكانيكية للمرافق، �شريطة اأن تنتهي مدة �شمان العمل الت�شحيحي يف املوعد الذي يحل اأوًل من املوعدين التاليني:

)اأ(  18 �شهرا من تاريخ اكتمال العمل الت�شحيحي مبا ير�شي �شدارة.

)ب(  30 �شهرا من اكتمال الأعمال امليكانيكية للمرافق.

اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة  التي تكبدها مقاول  التكاليف املبا�شرة  اإذا كانت  اأتعاب مقابل العمل الت�شحيحي. ومع ذلك،  اأي  ل يجوز دفع 
يف تنفيذ اأعمال ت�شحيحية تتجاوز املبلغ الرتاكمي للر�شوم املدفوعة اأو امل�شتحقة مبوجب عقد الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة يف تاريخ اكتمال العمل 
وال�شراء  الهند�شة  اأعمال  مقاول  اإلى  الأتعاب  مبلغ  الزائدة عن  املبا�شرة  التكاليف  كافة  دفع  يتعني  عندئذ  معقول،  ب�شكل  �شدارة  ير�شي  الت�شحيحي مبا 

والإن�شاء والإدارة.

الملكية:

عندما تنتقل ملكية اأي معدات اأو مواد اإلى مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة مبوجب اأي اأمر �شراء، فيجب اأن تنتقل وتوؤول تلك امللكية فورا 
اإلى �شدارة.

العقد الشكلي الموحد للشراء واإلنشاء بالمقطوعية:

لقد مت �شياغة العقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية من العقد ال�شكلي املجزاأ  لت�شليم مفتاح باملقطوعية. ورمبا كان اأف�شل و�شف لهذا العقد 
باأنه عقد "بناء فقط".
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يركز هذا الق�شم على الختالفات الرئي�شية بني العقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية والعقد ال�شكلي املجزاأ  ت�شليم مفتاح باملقطوعية، واإن 
الق�شم اأعاله حول العقد ال�شكلي املجزاأ  ت�شليم مفتاح باملقطوعية يجب خالفًا لذلك اأن يوؤخذ  يف العتبار ما يتعلق بالعقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء 

باملقطوعية. 

نطاق العمل:

كما ذكر اأعاله، يعترب مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية وفقا للعقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية اأوعقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية 
م�شوؤول عن الآتي: 

)اأ(  تنفيذ الت�شاميم التف�شيلية والهند�شية للمرافق على النحو الذي اأعده مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.

)ب(  �شراء املواد اخلام الالزمة للمرافق، مثل اخلر�شانة )�شيقوم مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة بتوفري الغالبية العظمى من املواد 
الالزمة للمرافق(.

)ج(  بناء املرافق مبا يف ذلك ا�شتالم وتركيب املعدات الرئي�شية واملواد امل�شرتاة من قبل مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.

فيما يتعلق بت�شميم وهند�شة املرافق، فاإنه يتعني على �شدارة اإ�شدار املخططات الإن�شائية املعتمدة منها اإلى مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية وذلك وفقا 
جلدول زمني معني يتم اإدراجه يف عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية )�شيتم اإعداد هذه املخططات من قبل مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة(. 
كما يطلب من مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية التعاون والتن�شيق مع مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة والدرا�شة وال�شتيعاب الدقيق 

للنواحي الإن�شائية للت�شميم والهند�شة املقدمة من مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة. 

فيما يتعلق باملعدات واملواد الالزمة للمرافق التي �شيتم �شراوؤها من قبل مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة، يجب اأن تكون هذه املعدات واملواد 
�شادرة بكاملها جمانًا من قبل �شدارة اإلى مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية يف اإطار عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية.

توزيع المخاطر:

كقاعدة عامة، ل يتحمل مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية امل�شوؤولية عن ت�شميم وهند�شة املرافق، ول يتحمل امل�شوؤولية عن املعدات واملواد امل�شرتاة من 
قبل مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة، وبالتايل فاإنه لي�ش "معنيا" باملخاطر املرتبطة بتلك البنود. �شوف تعتمد �شدارة بدًل من ذلك على 
حقوقها مبوجب عقد الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة بالن�شبة للت�شميم والهند�شة واأية حقوق قد تخ�شها مبوجب اأوامر ال�شراء فيما يتعلق مبثل هذه 

املعدات واملواد.

االختالفات الرئيسية عن العقد الشكلي المجزأ  تسليم مفتاح بالمقطوعية:

بالنظر اإلى نطاق العمل الوارد اأعاله وتوزيع املخاطر، فاإن عددًا من املفاهيم الواردة يف العقد ال�شكلي املجزاأ  ت�شليم مفتاح باملقطوعية لي�شت ذات �شلة و/
اأو غري منا�شبة اأو بخالف ذلك قد مت تعديلها من اأجل عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية. وت�شمل الختالفات الرئي�شية ما يلي:

)اأ(  اأن العقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية لي�ش عقدا "جمزاأ" اإلى عقدين داخل اململكة وخارجها – بل هو عقد واحد داخل اململكة.

)ب(  لي�ش هناك تنازل عن التفاقيات اإلى مقاول عقد ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية.

)ج(  ل ي�شمن مقاول عقد مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية باأن املرافق �شوف تلبي موا�شفات الأداء للمرافق ذات ال�شلة )على الرغم من اأن مقاول 
عقد مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية ي�شمن باأن العمل �شيكون خاليا من العيوب(.

)د(  ل يوجد هناك نظام لختبارات الأداء و�شمان الأداء.

)هـ(  لي�ش هناك �شبٌب لدفعة اإ�شافية للتناق�شات بني اأو داخل اأ�شا�ش ت�شميم امل�شروع و/اأو معايري الربنامج.

)و(  اإذا مت توجيه مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية من قبل �شدارة لإر�شال اأفراد من مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية اإلى املكاتب التي يجري فيها 
اإعداد الت�شاميم الهند�شية التف�شيلية من اأجل توفري املعلومات حول قابلية الإن�شاء وغريها من املدخالت الأخرى، فاإنه قد يكون من حق مقاول 

ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية احل�شول على دفعة اإ�شافية مقابل ذلك.

)ز(  لي�ش هناك �شمان من جانب مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية فيما يتعلق بالتعدي على حقوق امللكية الفكرية فيما يتعلق بالت�شميم والهند�شة 
املقدمة من مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة واملعدات واملواد امل�شرتاة من قبل مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والإن�شاء والإدارة.

)ح(  وقد مت خف�ش �شروط وكالت ائتمان ال�شادرات باعتبار اأن مقاول ال�شراء والإن�شاء باملقطوعية ل يتعاقد مع  املوردين  الذين يوردون معدات ومواد 
"خالية من اأي م�شاكل".
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العقد الشكلي الموحد المعدل للشراء واإلنشاء بالمقطوعية 

الفرق الوحيد اجلوهري بني العقد ال�شكلي املوحد املعدل لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية والعقد ال�شكلي املوحد لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية يتعلق بقيمة العقد 
و�شروط حتديد ال�شعر املتعلقة بالعقد. وبناء على ذلك، يركز هذا الق�شم على �شروط قيمة العقد، وينبغي اأخذ الق�شم اأعاله حول العقد ال�شكلي املوحد لل�شراء 

والإن�شاء باملقطوعية يف العتبار بالن�شبة للعقد ال�شكلي املوحد املعدل لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية.

قيمة العقد:

يف تاريخ التوقيع على العقد ال�شكلي املوحد املعدل لل�شراء والإن�شاء باملقطوعية، ي�شتند قيمة العقد على كميات التقديرية )اأي اأن قيمة العقد م�شتقة عن طريق 
�شرب تلك الكميات التقديرية باأ�شعار وحدات العمل املتفق عليها م�شبقا(.

عند معرفة الكميات من واقع كافة املخططات الإن�شائية املعتمدة من �شدارة – فمن املتوقع اأن تكون هذه الكميات معروفة يف غ�شون 12 �شهرا من تاريخ 
توقيع العقد ذي ال�شلة – ومن ثمة تتم اإعادة ح�شاب قيمة العقد عن طريق �شرب الكميات الالزمة للمخططات الإن�شائية )والتي قد تختلف عن الكميات 
الفعلية امل�شتخدمة، والتي يتم حتديدها عن طريق كمية ›ماأخوذة‹ من املخططات الإن�شائية، بدل من اأخذ كمية من الكميات امل�شتخدمة( باأ�شعار وحدات 

العمل املذكورة املتفق عليها م�شبقا.

وهكذا، ف�شيتم زيادة قيمة العقد اإذا كانت الكميات الالزمة للمخططات الإن�شائية اأكرب من الكميات التقديرية ، اأما اإذا كانت الكميات الالزمة للمخططات 
الإن�شائية اأقل من الكميات التقديرية، �شيتم عندئذ تخفي�ش قيمة العقد.

وعالوة على ذلك:

)اأ(  اإذا كانت قيمة العقد الذي اأعيد ح�شابه تزيد عن 110% اأو يقل عن 90% من ال�شعر الأ�شلي للعقد.

)ب(  اإذا كانت الكمية الالزمة لبند من بنود املخططات الإن�شائية تزيد عن 110% من الكمية الأ�شلية لذلك البند.

)ج(  اإذا كانت الكمية الالزمة لبند من بنود املخططات الإن�شائية تقل عن ن�شبة 90% من الكمية الأ�شلية لذلك البند.

– نظرًا لأن الفرتا�شات التي بنيت عليها الأ�شعار الأ�شلية  البنود  اأ�شعار وحدات العمل لتلك  اإجراء تعديل على  عندئذ يجب على الأطراف التفاق على 
لوحدات العمل تبني عدم �شحتها يف هام�ش ما – ويجب بالتايل تطبيق اأ�شعار وحدات العمل املنقحة على الكميات الزائدة ذات العالقة وعلى الكميات املنقحة 

ذات العالقة مبوجب عقد الإن�شاء ذي العالقة، التي قد توؤدي اإلى مزيد من التعديل على قيمة العقد. 

يف حال ن�شوء اأي نزاع بني الطرفني فيما يتعلق باأي كمية لزمة للمخططات الإن�شائية اأو اأي تعديل على �شعر وحدة العمل، ف�شينطبق عندئذ قرار �شدارة يف 
هذا ال�شدد ما مل يتفق اأو اإلى اأن يتم القرار على غري ذلك وفقا لأحكام حل املنازعات.

)PSIA( اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة

األطراف:

�شركة امل�شروع وال�شركة ال�شعودية للكهرباء )جميعًا "الأطراف" وكل منهما  "طرف"(.

الغرض من االتفاقية:

الق�شوى  بالأحمال  امل�سروع(،  الكهربائية يف جممع �شدارة )مرافق  الطاقة  احتياجاتها من  امل�شروع  ل�شركة  توفر  باأن  للكهرباء  ال�شعودية  ال�شركة  تتعهد 
التعاقدية من الطاقة الكهربائية التي حتتاجها �شدارة وذلك اعتبارا من تاريخ الأول من �شهر اأكتوبر 2013م. ومن اأجل حتقيق ذلك، فاإنه يتعني على كل 

طرف بناء حمطات كهربائية ومرافق نقل معينة كما هو مو�شح مبزيد من التف�شيل اأدناه.

مدة االتفاقية:

لي�ش هناك مدة ثابتة لالتفاقية، ولكن �شتحل اتفاقية اإطالق التيار الكهربائي باجلملة )BPSEA( حمل اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة الكهربائية مبجرد 
الدخول يف اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة الكهربائية باجلملة عند التو�شيل )انظر اأدناه(.

المحطة الفرعية لشركة المشروع:

يتعني على �شركة امل�شروع، وعلى نفقتها اخلا�شة، بناء حمطة فرعية يف اأ�شفل التيار من نقطة الربط )املحطة الفرعية ل�شركة امل�شروع(، جنبا اإلى جنب مع 
كافة خطوط النقل الالزمة ومرافق توزيع الطاقة الكهربائية الالزمة للربط الكهربائي.
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مرافق نقل الطاقة الكهربائية الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء:

يتعني على ال�شركة ال�شعودية للكهرباء ت�شميم و�شراء وبناء وجتريب وت�شغيل و�شيانة مرافق نقل الطاقة الكهربائية اإلى مرافق امل�شروع، والتي تتكون من، 
ولكن ل تقت�شر على، حمطة فرعية من ال�شركة ال�شعودية للكهرباء )املحطة الفرعية لل�سركة ال�سعودية للكهرباء(، احلماية الالزمة ونظام ال�شيطرة 
الإ�شرافية واحل�شول على بيانات اخلا�ش بال�شركة ال�شعودية للكهرباء، ومعدات املراقبة والت�شالت يف املحطتني الفرعيتني للجبيل املجمعات ال�شكانية يف 

اجلبيل وخط النقل الهوائي املزدوج للطاقة )وي�شار لها جميعًا بـ "مرافق نقل الطاقة الكهربائية"(.

وقد وافقت �شركة امل�شروع على تر�شية عقد الطاقة الكهربائية على ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اخلا�ش مبرافق نقل الطاقة وبداأت اأعمال البناء )مع مراعاة 
حقوق �شركة امل�شروع يف اإلغاء العقد وتعليقه - انظر اأدناه(.

يتعني على ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تقدمي تقارير �شهرية اإلى �شركة امل�شروع حول �شري العمل يف مرافق نقل الطاقة الكهربائية واأعمال التقوية التي تقوم 
بها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء وعلى ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، يف حال طلبت �شركة امل�شروع ذلك، القيام بزيارات ميدانية م�شرتكة ملعرفة ومناق�شة التقدم 
يف �شري العمل وتنفيذ اأي طلبات معقولة تطلبها �شركة امل�شروع، مبا يف ذلك الطلبات املتعلقة بتن�شيق اأعمال ال�شركة ال�شعودية للكهرباء مع الأعمال الأخرى 

التي تنفذها �شركة امل�شروع ومقاولو �شركة امل�شروع.

أعمال التقوية الكهربائية من قبل الشركة السعودية للكهرباء:

يتعني على ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تنفيذ بع�ش اأعمال التقوية / اإعادة ت�شكيل نظام ال�شركة ال�شعودية للكهرباء )اأعمال التقوية من ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء( للم�شاعدة يف تغذية احلمولة من الطاقة الكهربائية التي حتتاجها �شركة امل�شروع.

نقطة الربط:

�شيكون موقع نقطة الربط بني مرافق الطاقة الكهربائية ومرافق امل�شروع )نقطة الربط( يف مواقع نهاية كابالت نقل الطاقة عند مفاتيح التحويل يف املحطة 
الفرعية ل�شركة امل�شروع.

�شوف متتلك �شركة امل�شروع وتقوم بت�شغيل و�شيانة مرافق النقل يف اأ�شفل التيار من نقطة الربط )با�شتثناء معدات ال�شركة ال�شعودية للكهرباء( كما �شتمتلك 
ال�شركة ال�شعودية للكهرباء وتقوم بت�شغيل و�شيانة املحطة الفرعية اخلا�شة بال�شركة ال�شعودية للكهرباء وغريها من مرافق نقل الطاقة الأخرى و�شول اإلى 

نقطة الربط بالإ�شافة اإلى معدات ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

الطلب على الطاقة من شركة المشروع:

يتعني على ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اإجناز مرافق نقل الطاقة اإ�شافة اإلى اأي اأعمال اأخرى �شرورية لإمداد مرافق امل�شروع بالطاقة الكهربائية، بحيث 
تكون هناك اإمدادات دائمة من الطاقة متوفرة بالكمية الق�شوى املحددة )اللتزام الأق�سى بتوريد  الطاقة( للم�شروع اعتبارا من تاريخ 1 اأكتوبر 2013.

ول يخ�شع تزويد مرافق امل�شروع بالطاقة اإلى اكتمال  اأعمال التقوية من قبل ال�شركة ال�شعودية للكهرباء ويجب على ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، يف اأي حال 
من الأحوال تزويد مرافق امل�شروع بالكهرباء وفقا لحتياجات احلمولة التي تعاقدت عليها �شركة امل�شروع. 

:)BPSEA( اتفاقية إطالق التيار الكهربائي بالجملة

الكهربائي باجلملة. وتن�ش  التيار  اإطالق  اتفاقية  الكهربائي يف مرافق نقل الطاقة، على الدخول يف  التيار  اإطالق  للكهرباء قبل  ال�شعودية  ال�شركة  توافق 
اأخرى على ما يلي: )1( الطلب من �شركة امل�شروع بذل جهودها التجارية املعقولة خلف�ش احلمل  اأمور  التيار الكهربائي باجلملة من بني  اإطالق  اتفاقية 
املطلوب من الطاقة الكهربائية )ومبا ل يزيد عن 20%( يف �شاعات الذروة )من ال�شاعة 12 ظهرا اإلى الرابعة م�شاء( خالل حدوث اأي طارئ بني تاريخ 1 
يونيو و 15 �شبتمرب من كل عام، ولن يكون مطلوبا من �شركة امل�شروع خالفًا لذلك خف�ش الطلب على حملها من الطاقة. )2( اأن تكون اتفاقية اإطالق التيار 
الكهربائي باجلملة خالفًا لذلك متوافقة مع �شيغة اتفاقية اإطالق التيار الكهربائي باجلملة التي تربمها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، واأبرمتها، مع م�شاريع 

�شناعية كبرية اأخرى يف اجلبيل، و )3( األ تت�شمن التفاقية اأي �شروط اأ�شد �شرامة من الرتتيب املبني اأدناه فيما يتعلق بفرتة بدء الت�شغيل. 

�شتكون تكاليف الطاقة الكهربائية املوردة طبقا لتفاقية اإطالق التيار الكهربائي باجلملة ح�شب ال�شعر ال�شائد الوارد يف تعاميم وزارة املياه والكهرباء، اأي 
ح�شب التعرفة ال�شناعية املنظمة.  
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شرط  أخذ أو دفع في فترة بدء التشغيل:

�شيتم اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2014م اإلى 31 دي�شمرب 2015م )فرتة بدء الت�شغيل( تطبيق نظام خا�ش )النظام مو�شح يف اتفاقية اإطالق التيار الكهربائي 
باجلملة( على النحو التايل:

)اأ(  يتعني على �شركة امل�شروع دفع التعرفة ال�شناعية املنظمة على اأ�شا�ش �شهري لكل كيلوواط �شاعة من الكهرباء التي ت�شتهلكها �شركة امل�شروع.

)ب(  اإذا كان ا�شتهالك �شركة امل�شروع من الكهرباء )بامليجاوات �شاعة(، يف اأي ربع �شنة اأقل من احلد الأدنى املتفق عليه، فاإنه يتعني على �شركة امل�شروع 
اأن تدفع لل�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شا ا�شتنادا اإلى كمية العجز عن ذلك الربع من ال�شنة )�شريطة اأن يتم خ�شم اأي كميات طلبتها �شركة 
امل�شروع ومل توردها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء يف اأي ربع �شنة وذلك من كمية اأي عجز ل�شركة امل�شروع يف عملية احل�شاب املذكورة اأعاله، ولكن 

فقط اإلى احلد الذي تكون فيه الكميات املطلوبة وغري املوردة يف ذلك الربع اأقل من ميجاوات �شاعة من م�شتوى الطلب املجدول(.

تت�شمن اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة جدول خا�شا باحتياجات �شركة امل�شروع املتوقعة من الطاقة الكهربائية من تاريخ 1 اأكتوبر 2013م ف�شاعدا. ومع ذلك، 
فاإن الحتياجات املتوقعة من الطاقة هي احتياجات تو�شيحية فقط ول تخل باللتزام العام لل�شركة ال�شعودية للكهرباء بالعمل على توفري اللتزام الأق�شى 

من الطاقة الكهربائية ل�شركة امل�شروع اعتبارا من تاريخ 1 اأكتوبر 2013م.

الدفعات المالية في العقد:

يتعني على �شركة امل�شروع اأن تدفع لل�شركة ال�شعودية للكهرباء على خم�ش دفعات مقابل اأعمال التقوية التي اأجنزتها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، بحيث تدفع 
الدفعة الأولى خالل �شهر واحد بعد توقيع اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة الكهربائية واأن تدفع الدفعة الأخرية قبل �شهر واحد من تاريخ اإطالق التيار. 

و�شوف يتم خ�شم الدفعة املقدمة )املدفوعة فعال لل�شركة ال�شعودية للكهرباء من قبل اجلهات الراعية للم�شروع( من هذه الدفعة. 

على �شركة امل�شروع تعوي�ش ال�شركة ال�شعودية للكهرباء مببلغ ي�شل اإلى �شقف نقدي متفق عليه للتكاليف الفعلية لعقد الهند�شة وال�شراء، والتكاليف الأخرى 
للهند�شة واإدارة الإن�شاءات، والتكاليف الطارئة والأتعاب الإدارية لل�شركة ال�شعودية للكهرباء املتعلقة مبرافق نقل الطاقة. 

على ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تقدمي فاتورة ل�شركة امل�شروع عن التكاليف ح�شبما يتم تكبدها، مع �شرورة اأن ت�شدد �شركة امل�شروع الفاتورة خالل 30 يوما 
من ا�شتالمها لتلك الفاتورة )الفواتري( والتي يجب اأن تت�شمن ن�شخا من فواتري املقاول املتطابقة. 

هناك حتليل التكاليف املتوقعة مرفق كملحق  لتفاقية توريد الطاقة الكهربائية . 

بعد اكتمال مرافق نقل الطاقة الكهربائية، يجب اأن تقدم ال�شركة ال�شعودية للكهرباء حتديدا نهائيا لتكاليف امل�شروع وتقدمي فاتورة كاملة ونهائية بالتكاليف 
امل�شتحقة، ناق�شا كافة الدفعات التي ا�شتلمتها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء مبوجب اتفاقية توريد الطاقة الكهربائية. 

بالإ�شافة اإلى ذلك، على �شركة امل�شروع اأن تدفع اإلى ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تكاليف توفري عداد الكهرباء قبل �شهر من اإطالق التيار.

المسؤولية والقوة القاهرة:

يجب على كل من �شركة امل�شروع وال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�ش وحماية الطرف الآخر من ومقابل اأي وكافة املطالبات واخل�شائر والنفقات، اأو الأ�شرار 
الناجمة عن اأو املت�شلة باإ�شابة، اأو وفاة، اأي �شخ�ش، وتلف اأو فقدان اأي ممتلكات، مبا يف ذلك مرافق نقل الطاقة، والناجمة عن اأي وكافة الأفعال اأو حالت 
اأي منهم يف حال كانت تلك  اأو وكالء  اأفراد  اأو من قبل  التوايل  الإهمال من جانبهم وتلك الأفعال وحالت الإهمال من جانب مقاوليهم من الباطن على 
املطالبات واخل�شائر والنفقات اأو الأ�شرار لي�شت م�شمولة يف بوال�ش التاأمني اأو تغطيات التاأمني وغري ذلك من اأ�شكال التعوي�ش ال�شارية املفعول يف تاريخ 

دخول اتفاقية توريد الطاقة الكهربائية حيز النفاذ.

لن يكون اأي من الطرفني م�شوؤول نحو الطرف الآخر عن اأي اأ�شرار تبعية.

اإذا اأ�شبح اأي من الطرفني غري قادر، كليا اأو جزئيا، ب�شبب القوة القاهرة على تنفيذ التزاماته مبوجب اتفاقية توريد الطاقة الكهربائية ، فاإنه يجب اإعفاء 
ذلك الطرف من تلك اللتزامات ، بالقدر الذي تاأثرت به تلك اللتزامات بالقوة القاهرة، وذلك من تاريخ بداية وقوع عدم القدرة اإلى حني ت�شحيح عدم 

القدرة على اأداء اللتزامات.
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اإللغاء والتعليق:

يف حال طلبت �شركة امل�شروع من ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اإلغاء اأو تعليق ت�شميم وبناء مرافق نقل الطاقة، ف�شتكون �شركة امل�شروع م�شئولة عن )و�شتكون 
م�شئوليتها مقت�شرة على( ما يلي:

)اأ(  يف حالة الإلغاء، تعوي�ش ال�شركة ال�شعودية للكهرباء عن اأي ر�شوم اإنهاء م�شتحقة اإلى مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء لدى ال�شركة ال�شعودية 
للكهرباء مبوجب عقد الهند�شة وال�شراء، وعن تكاليف ال�شركة ال�شعودية للكهرباء النا�شئة عن هذا الإلغاء، ويف كل حالة اإلى احلد الذي تكون فيه 

تلك التكاليف معقولة وقابلة للتدقيق والتي تكبدتها �شركة الكهرباء فعال.

)ب(  يف حالة التعليق، تعوي�ش ال�شركة ال�شعودية للكهرباء عن التكاليف املعقولة والقابلة للتدقيق والتي تكبدتها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء فعال ب�شبب 
التاأخري املذكور، و�شريطة قيام ال�شركة ال�شعودية للكهرباء باإبالغ �شركة امل�شروع على اأ�شا�ش �شهري مببلغ تلك التكاليف.

و�شريطة اأنه يف حال قيام �شركة امل�شروع بالطلب من ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اإلغاء ت�شميم وبناء مرافق نقل الطاقة يف اأعقاب خرق جوهري من قبل 
ال�شركة ال�شعودية للكهرباء لتفاقية تنفيذ توريد الطاقة ومل تقم ال�شركة ال�شعودية للكهرباء بت�شحيح اخلرق خالل 30 يوما من اإ�شعار �شركة امل�شروع، فلن 

تكون �شركة امل�شروع م�شئولة عن اأي مبالغ من هذا القبيل.

اتفاقية توريد خام بروكسيد الهيدروجين 

األطراف:

�شدارة و�شركة بروك�شيد الهيدروجني. 

�شركة بروك�شيد الهيدروجني هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة قائمة وفق اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية، وهي �شركة م�شروع م�شرتك مملوكة منا�شفة 
 .)HP بن�شبة 50 / 50 بني �شدارة و�شولفاي كيميكالز )جنبًا اإلى جنب مع �شدارة، �سركاء يف بروك�سيد الهيدروجني

�شركة �شولفاي كيميكالز هي �شركة مملوكة بالكامل ل�شولفاي.

الغرض من االتفاقية:

اأك�شيد الربوبيلني )PO( يف   اإنتاج  الهيدروجني ل�شدارة ل�شتخدامها يف  املتطلبات الالزمة من خام بروك�شيد  الهيدروجني  �شوف تزود �شركة بريوك�شيد 
جممع �شدارة. 

كما �شتورد �شركة بروك�شيد الهيدروجني )HP( اأحجام اأقل من خام بروك�شيد الهيدروجني اإلى �شدارة اأو طرف ثالث معني لأغرا�ش معاجلة املياه، ومعاجلة 
مياه ال�شرف ال�شحي، والتحكم بالروائح ملجمع �شدارة.

مدة االتفاقية:

تبداأ مدة اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني يف تاريخ التنفيذ من قبل الأطراف وتنتهي يف الذكرى ال�شنوية الثالثني من تاريخ الإنتاج املتزامن يف 
اإ�شافية ما مل تعط  اأخرى، وبعد ذلك �شتجدد لفرتة خم�ش �شنوات  م�شنع بروك�شيد الهيدروجني. �شوف متدد مدة التفاقية تلقائيًا لفرتة خم�ش �شنوات 

�شدارة �شركة بروك�شيد الهيدروجني اإ�شعارًا خطيا بالنهاء.

::)HP( الطاقة االنتاجية لمصنع بروكسيد الهيدروجين

  )HP( من خام بروك�شيد الهيدروجني )%( 303.000 طن مرتي يف ال�شنة  )على اأ�شا�ش 100HP( شتكون الطاقة الإ�شمية مل�شنع بروك�شيد الهيدروجني�
.))HP( الطاقة النتاجية املبدئية من خام بروك�شيد الهيدروجني(

:)HP( توسيع مصنع إنتاج بروكسيد الهيدروجين

ويف اأي وقت خالل مدة التفاقية، يجوز ل�شدارة الطلب من �شركة بروك�شيد الهيدروجني اإجراء واحد اأو اأكرث من التو�شيعات على م�شنع بروك�شيد الهيدروجني 
)HP(. هذا، وتعترب اأي كميات اإ�شافية من القدرة الإنتاجية لربوك�شيد الهيدروجني امل�شتمدة من مثل هذا التو�شع الذي با�شرته �شدارة مبثابة تو�شع اأو زيادة 

يف القدرة النتاجية.
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:)HP( توريد وتخصيص خام بروكسيد الهيدروجين

يبداأ التزام �شركة بروك�شيد الهيدروجني بتوريد خام بروك�شيد الهيدروجني )HP( ل�شدارة اإعتبارًا من 11 يونيو 2015م، اأو اأي تاريخ لحق وفق ما تراه 
�شدارة )التاريخ املجدول لبدء ت�شغيل م�شنع بروك�شيد الهيدروجني( وي�شتمر طوال مدة التفاقية.

ل�شدارة حق الأولوية الأولى يف �شراء منتجات الطاقة النتاجية املبدئية من خام بروك�شيد الهيدروجني لتلبية متطلباتها.

اإيجابي على �شعر خام بروك�شيد  باأثر  تعود  انطلقت، فقد  اإذا ما  والتي  اأن ل تعرقل احتياجات �شدارة،  ينبغي  التي  ال�شراء  ل�شولفاي بع�ش حقوق  اأن  كما 
الهيدروجني الذي يتم توريده ل�شدارة.

التسميات:

قبل بدء كل �شهر، �شتقوم �شدارة بت�شمية معدل متطلباتها اليومية من خام بروك�شيد الهيدروجني ملدة ثالثة اأ�شهر قادمة. و�شت�شكل ت�شمية �شدارة لل�شهرالأول 
من فرتة الثالثة �شهور الت�شمية املوؤكدة من خام بروك�شيد الهيدروجني لكل يوم )الت�شمية املوؤكدة( من ذلك ال�شهر.

يتعني على �شركة بروك�شيد الهيدروجني توريد الكمية املحددة من خام بروك�شيد الهيدروجني ل�شدارة يف كل ت�شمية موؤكدة ولغاية احلد الأق�شى من الكمية 
اليومية املحددة.

كما يتعني على �شركة بروك�شيد الهيدروجني العمل على اأن يكون احلد الأق�شى من الكمية اليومية متاحًا للت�شمية من قبل �شدارة يف اأي يوم. ومع مراعاة بع�ش 
ال�شروط التي ت�شمنتها اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني، يجوز ل�شدارة كذلك عمل ت�شمية موؤكدة زيادة على احلد الأق�شى من الكمية اليومية.

واإذا اأخفقت متطلبات �شدارة الفعلية من خام بروك�شيد الهيدروجني يف تلبية احلد الأدنى من م�شتوى اللتزام املتفق عليه لأي �شنة تقوميية خالل مدة 
التفاقية فعندئذ ينطبق عليها م�شطلح اللتزام بالأخذ-اأو-الدفع. 

السعر:

يتم ح�شاب �شعر خام بروك�شيد الهيدروجني م�شتحق الدفع من �شدارة ل�شركة بروك�شيد الهيدروجني لكي ت�شفر عن عائد ثابت خالل مدة الأربعة ع�شر �شنة 
الأولى من مدة التفاقية على ا�شتثمار راأ�ش املال الذي دفعته �شركة بروك�شيد الهيدروجني  يف م�شروع اإنتاج بروك�شيد الهيدروجني.

وللفرتة املتبقية من مدة التفاقية، فاإن هناك عائد ثابت خمتلف م�شتحق من �شدارة ل�شركة بروك�شيد الهيدروجني عن طريق دفع ر�شوم لقاء تقدمي �شركة 
بروك�شيد الهيدروجني  خلدمات اإدارية معينة. 

مواصفات خام بروكسيد الهيدروجين: 

ت�شمن �شركة بروك�شيد الهيدروجني اأن خام بروك�شيد الهيدروجني الذي مت توريده ل�شدارة �شوف يلبي املوا�شفات املحددة يف اتفاقية توريد خام بروك�شيد 
الهيدروجني )موا�سفات خام بروك�سيد الهيدروجني(. و�شت�شعر �شركة بروك�شيد الهيدروجني �شدارة  اإذا مل يكن اأي من خام بروك�شيد الهيدروجني الذي 
يتم توريده يلبي اأي من موا�شفات اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني )بروك�سيد هيدروجني غري مطابق( ويتعني على �شركة بروك�شيد الهيدروجني 

ت�شحيح عدم التوافق هذا يف اأ�شرع وقت ممكن. 

 صيانة مصنع بروكسيد الهيدروجين:

 ،)PO( تقوم �شركة بروك�شيد الهيدروجني باأداء اأعمال ال�شيانة الرئي�شية يف م�شنع بروك�شيد الهيدروجني عند الإغالق ل�شيانة م�شنع اأك�شيد الربوبيلني
اأو يف اأوقات اأخرى ل توؤثر على توريد خام بروك�شيد الهيدروجني .

تسليم خام بروكسيد الهيدروجين :

بروك�شيد  من  كمية  وردت  اإذا  اأو  املطلوبة،  بالكمية  املوؤكدة  الت�شمية  الهيدروجني  بروك�شيد  �شركة  ت�شلم  مل  اإذا  الهيدروجني  بروك�شيد  خام  عجز  �شين�شاأ 
بروك�شيد  خام  من  امل�شلمة  غري  فالكمية  الربوبيلني.  اأك�شيد  من  امل�شنع  ت�شغيل  معدل  بتخفي�ش  �شدارة  تقوم  لذلك،  وكنتيجة  املطابق،  غري  الهيدروجني 

الهيدروجني ت�شكل كمية العجز.

�شتقع حادثة اإغالق يف حال حدوث انقطاع يف توريد خام بروك�شيد الهيدروجني ل�شدارة، اأو قيام �شركة بريوك�شيد الهيدروجني بتوريد كمية من بروك�شيد 
الهيدروجني غري املطابق، اأو ح�شول عجز يف توريد خام بروك�شيد الهيدروجني، والذي �شيت�شبب يف كل حالة من احلالت ال�شابقة يف وقف تغذية الربوبلني 

اإلى م�شنع اأك�شيد الربوبيلني.
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والعمل على بذل م�شغل م�شنع  الهيدروجني بذل  بروك�شيد  يتعني على �شركة  فاإنه  الإغالق،  اأو حادثة  الهيدروجني  بروك�شيد  واإذا وقعت حادثة عجز خام 
بروك�شيد الهيدروجني )امل�سغل( ق�شارى جهده لعالج ال�شبب على الفور. كما تت�شمن اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني �شروطا ت�شتلزم اتخاذ اإجراء 
عالجي. ومع ذلك، فاإذا مل تبذل �شركة بروك�شيد الهيدروجني وامل�شغل ق�شارى جهدهم لعالج عجز خام بروك�شيد الهيدروجني اأو حادثة الإغالق، فل�شدارة 
احلق، وعلى نفقة �شركة بروك�شيد الهيدروجني، يف اتخاذ الإجراء الإ�شايف الذي تراه �شدارة �شروريا ومعقول لعالج عجز خام بروك�شيد الهيدروجني اأو 

حادثة الإغالق.

تعويضات متفق عليها مسبقا لحاالت عجز خام بروكسيد الهيدروجين وحادثة اإلغالق:

ما  اإذا  التفاقية  مدة  من  الأولى  عامًا  ع�شر  الأربعة  خالل  تطبيقها  يتم  م�شبقًا  عليها  متفق  تعوي�شات  الهيدروجني  بروك�شيد  خام  توريد  اتفاقية  تت�شمن 
وقعت حادثة اإغالق اأو عجز يف خام بروك�شيد الهيدروجني وهذا يكون ناجمًا عن خطاأ �شركة بروك�شيد الهيدروجني اأو خطاأ امل�شغل. تدفع �شركة بروك�شيد 
الهيدروجني وفق مبلغ يتم احت�شابه  اإغالق ولكل عجز يف خام بروك�شيد  اإلى �شدارة كمبلغ ثابت لكل حادثة  التعوي�شات املتفق عليها م�شبقا  الهيدروجني 

بالرجوع اإلى كمية العجز كن�شبة من الت�شمية املوؤكدة.

يتم حتديد �شقف التعوي�شات املتفق عليها م�شبقا والتي يتعني على �شركة بروك�شيد الهيدروجني دفعها ل�شدارة يف اأي �شنة لكافة حالت عجز خام بروك�شيد 
الهيدروجني وحوادث الإغالق التي تقع يف ذلك العام وفق مبلغ متفق عليه.

إنهاء اتفاقية التشغيل والصيانة:

يتم تعيني اإحدى ال�شركات التابعة اململوكة بالكامل ل�شركة �شولفاي كم�شغل مت�شيًا مع اتفاقية الت�شغيل وال�شيانة.

واإذا جتاوز مبلغ التعوي�شات املتفق عليها م�شبقا وامل�شتحق دفعه يف عام واحد حدود معينة حمددة يف اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني، واإذا ما 
اعتقدت �شدارة ب�شورة معقولة اأن ذلك ناجم عن عمل امل�شغل اأو عن عدم قيامه بعمله، فعندها يحق ل�شدارة الطلب من �شركة بروك�شيد الهيدروجني اإزالة 

ال�شركة املنت�شبة ل�شولفاي ذات ال�شلة من العمل كم�شغل )على اأن ت�شبح بعد ذلك �شركة بروك�شيد الهيدروجني هو م�شغل مل�شنع بروك�شيد الهيدروجني(.

كما تقوم �شركة بروك�شيد الهيدروجني باإعطاء تعهد يف اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني باأنها �شتقوم بتنفيذ اأي حقوق لها ذات �شلة بامل�شغل وفق 
اتفاقية الت�شغيل وال�شيانة.

القوة القاهرة:

تت�شمن اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني ن�شو�شًا عرفية خا�شة بالقوة القاهرة. يف حال مينع فيه اأي طرف منعًا مبا�شرًا اأو واجه تاخريًا جوهريًا 
يف اأداء اأي من التزاماته مبوجب اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني )ما عدا اللتزام بدفع املال( ب�شبب وجود حادثة قوة قاهرة، فاإنه يتم حينئذ 
تعليق تلك اللتزامات من دون م�شئولية عن الفرتة التي مت خاللها منع اأداء تلك اللتزامات اأو التاأخر يف اأدائها.  يتعني على الأطراف بذل ق�شارى جهودها 

لتخفيف اآثار اأي حادثة قوة قاهرة على اأداء التزاماتهم.

حادثة الخسارة وإعادة الوضع إلى حالته:

بدءًا من تاريخ بدء ت�شغيل م�شنع بروك�شيد الهيدروجني وبعد ذلك التاريخ، واإذا ما ح�شل تلف اأو تدمري لكامل م�شنع بروك�شيد الهيدروجني اأو جلزء منه اأو 
اإذا اأ�شبح غري �شالح للت�شغيل العادي لدرجة توقف اأو توقع توقف اأو تقلي�ش اإنتاج خام بروك�شيد الهيدروجني ب�شكل كبريفعندها يكون هناك حادثة خ�سارة.

واإذا وقعت حادثة اخل�شارة، يطلب من  �شركة بروك�شيد الهيدروجني اإ�شالح م�شنع بروك�شيد الهيدروجني اأو اإعادته اإلى حالته الت�شغيلية التي كان عليها، 
ويتعني عليها اأن تتابع هذا العمل بجد اإلى اأن يتم اإكماله يف غ�شون املدة الزمنية التي تتطلبها �شدارة ب�شكل معقول. ويجب ا�شتخدام كافة متح�شالت التاأمني 

من قبل �شركة بروك�شيد الهيدروجني من اأجل اإ�شالح م�شنع بروك�شيد الهيدروجني واإعادته اإلى حالته التي كان عليها.

بروك�شيد  خام  توريد  اتفاقية  اإنهاء  ل�شدارة  يحق  الهيدروجني،  بروك�شيد  م�شنع  حالة  اإعادة  عدم  الهيدروجني  بروك�شيد  �شركة  يف  ال�شركاء  قرر  واإذا 
الهيدروجني. 

حوادث التقصير )اإلخالل(:

تقع حادثة تق�شري اإذا ارتكب طرف ما خرقا ملمو�شًا لتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني. واإذا مل يتم عالج حادثة التق�شري من قبل الطرف املق�شر 
يف غ�شون فرتة عالج مدتها 60 يومًا، يجوز للطرف غري املق�شر تعليق اأداء التزاماته مبوجب اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني. واإذا ما اأتخذ الطرف 
غري املق�شر مثل هذا الإجراء، اأو اإذا كان اخلرق امللمو�ش غري قابل العالج، فعندها يحق لأي من الطرفني رفع امل�شاألة للتفاو�ش عليها بني الأطراف. واإذا مل 
حتل امل�شاألة حينئذ يف غ�شون 30 يومًا، يحق لأي من الطرفني اإحالة امل�شاألة اإلى ال�شركاء يف �شركة بروك�شيد الهيدروجني للبت فيها. كما يجوز لطرف بعد ما 

ل يقل عن 30 يومًا اإحالة امل�شاألة للتحكيم من اأجل البت النهائي فيها.
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كما �شتقع حادثة التق�شري اإذا اأ�شبح اأحد الأطراف مع�شرًا علمًا باأنه ل توجد هناك مدة عالج لالإع�شار ويحق للطرف غري املق�شر اإنهاء اتفاقية توريد خام 
بروك�شيد الهيدروجني.

إغالق مصنع أكسيد البروبيلين:

اإذا كانت �شدارة تعتزم اإغالق م�شنع اأك�شيد الربوبيلني، فيتعني عليها اإ�شعار �شركة بروك�شيد الهيدروجني يف موعد اأق�شاه 180 يومًا قبل تاريخ توقف اإنتاج 
بروك�شيد  توريد خام  اتفاقية  اإنهاء  يتم  اأك�سيد الربوبيلني(. وعندئذ،  اإغالق م�سنع  الربوبيلني )تاريخ  اأك�شيد  ب�شكل دائم يف م�شنع  الربوبيلني  اأك�شيد 

الهيدروجني عند تاريخ اإغالق م�شنع اأك�شيد الربوبيلني.

واإذا كان قرار �شدارة غري ناجم عن خرق ملمو�ش لأي اتفاقية م�شروع م�شرتك خا�ش ب�شركة بروك�شيد الهيدروجني بوا�شطة �شركة بروك�شيد الهيدروجني، 
فعندئذ اإذا وقع تاريخ اإغالق م�شنع اأك�شيد الربوبيلني قبل نهاية مدة الأربعة ع�شر �شنة الأولى املدة ف�شيتم اإنهاء اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني 
عند تاريخ اإغالق م�شنع اأك�شيد الربوبيلني، ثم تقوم �شدارة ملدة �شنتني من تاريخ اإغالق م�شنع اأك�شيد الربوبيلني واملدة من تاريخ اإغالق م�شنع اأك�شيد 
الربوبيلني حتى نهاية الأربعة ع�شر �شنة الأولى من مدة التفاقية، اأيهما اأق�شر بدفع مبلغ ل�شركة بروك�شيد الهيدروجني يتم احت�شابه بالرجوع اإلى �شعر خام 

بروك�شيد الهيدروجني والقدرة النتاجية مل�شنع اأك�شيد الربوبيلني.

اأما اإذا وقع تاريخ اإغالق م�شنع اأك�شيد الربوبيلني بعد نهاية مدة الأربعة ع�شر �شنة الأولى من مدة التفاقية، فعندها �شيتم اإنهاء اتفاقية توريد خام بروك�شيد 
الهيدروجني يف تاريخ اإغالق م�شنع اأك�شيد الربوبيلني ولن يكون هناك اأي التزام على �شدارة لدفع اأي مبلغ ل�شركة بروك�شيد الهيدروجني فيما يتعلق بالنهاء.

المسؤولية: 

خالل مدة الأربعة ع�شر �شنة الأولى من مدة التفاقية، فاإن �شبل العالج الوحيدة املتاحة لدى �شدارة هي حقها يف الطلب من �شركة بروك�شيد الهيدروجني 
ا�شتبدال �شولفاي كم�شغل مل�شنع بروك�شيد الهيدروجني وكذلك التعوي�شات املتفق عليها م�شبقا يف حال ح�شول عجز يف خام اأك�شيد الهيدروجني اأو حادثة 

اإغالق.

لن يتحمل اأي طرف م�شوؤولية وقف اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني اأو فيما يتعلق بها عن اأي مطالبة عن خ�شارة اأو تلفيات خا�شة، اأو غري مبا�شرة، 
اأو عر�شية، اأو تبعية، اأو عقابية اأو نكالية.

القانون الحاكم: 

تخ�شع اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني لأنظمة اململكة العربية ال�شعودية.

تكون كافة النزاعات التي تن�شاأ بني الأطراف عر�شة لآلية حل النزاعات الداخلية وحتل فيما بعدها من خالل التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية اأو 
من خالل اإحالتها اإلى خبري )ح�شبما تن�ش عليه اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني(.

يتعني على الأطراف الت�شرف بح�شن نية وموا�شلة اأداء التزاماتها مبوجب اتفاقية توريد خام بروك�شيد الهيدروجني بانتظار البت يف اأي نزاعات، مبا يف ذلك 
موا�شلة ت�شغيل م�شنع بروك�شيد الهيدروجني وانتاج خام بروك�شيد الهيدروجني. 

اتفاقية اإلسناد والتصنيع

�شوف ي�شتخدم البيوتانول لتغذية اإنتاج اإيرثات بيوتيل اجلاليكول )BGE( واإيرثات جاليكول بيوتوك�شيل الأحادي، وجاليكول بيوتوك�شيل الثنائي، واخلليط 
الثقيل جلاليكول بيوتوك�شيل الثالثي، واإثرات جاليكون بيوتوك�شيل الرباعي.

�شوف تدخل اجلهات الراعية للبيوتانول مع �شركة البيوتانول يف اتفاقية اإ�شناد وت�شنيع حتكم )من بني اأمور اأخرى( التزامات اجلهات الراعية للبيوتانول 
اأجل ال�شراء امل�شتقبلي  اإلى منتجات بيوتانول، واحلقوق امل�شاحبة لذلك لكل جهة راعية للبيوتانول من  اإلى م�شنع البيوتانول لتحويلها  لتوريد الربوبليني 

ملنتجات البيوتانول من م�شنع البيوتانول.

مدة االتفاقية

تدخل اتفاقية الإ�شناد والت�شنيع حيز النفاذ بتاريخ توقيعها، وتنق�شي بانق�شاء اأو اإنتهاء اتفاقية "امل�شاهمني" للجهات الراعية للبيوتانول، اأو تنتهي وفقًا 
لأحكامها )وتبليغ مدة اتفاقية "امل�شاهمني" للجهات الراعية للبيوتانول( بعد �شتني )60( عامًا.
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التزامات التوريد

يحق لكل جهة من اجلهات الراعية للبيوتانول يف ا�شتالم منتجات البيوتانول من م�شنع البيوتانول )والتزام �شركة البيوتانول يف توريد البيوتانول لكل جهة 
راعية للبيوتانول( على توريد تلك اجلهة الراعية للبيوتانول كمية متطابقة من الربوبيلني اإلى م�شنع البيوتانول.

يتم توريد الربوبيلني من كل جهة راعية للبيوتانول بوا�شطة خط اأنابيب يف نقاط ت�شليم الربوبليني املحددة، مع اأجهزة املراقبة املنا�شبة للجودة والكمية.

ابتداءًا من كل اأول �شهر من ال�شهر الذي يبداأ فيه م�شنع البيوتانول عملياته التجارية، تقدم �شركة البيوتانول للجهات الراعية للبيوتانول الكمية املتوقعة 
من الربوبيلني التي �شيكون مل�شنع البيوتانول الطاقة على ت�شنيعها يوميًا خالل الثالثة اأ�شهر القادمة. وهذا يعتمد على الطاقة الت�شنيعية اليومية مل�شنع 
البيوتانول )والتي ميكن تعديلها يف حالة زيادة الطاقة موؤقتًا ب�شبب حادثة قوة قاهرة توؤثر على م�شنع البيوتانول اأو �شيانة م�شنع البيوتانول(. وتلتزم كل 

جهة راعية للبيوتانول بتوريد – على نفقتها ال�شخ�شية – ح�شتها من كمية الربوبليني بالتنا�شب مب�شاهمتها يف �شركة البيوتانول.

ميكن للجهات الراعية للبيوتانول تقدمي طاقة احتياطية يف خم�ش�شات التوريد اخلا�شة بها اإلى اجلهات الراعية الأخرى للبيوتانول خالل فرتة حمددة 
لتبادل الإ�شعارات حيثما يختار رعاة البيوتانول ا�شتيعاب تلك الكمية الحتياطية.

اإذا ح�شل يف اأي يوم من الأيام اأن كمية الربوبيلني املوردة اإلى م�شنع البيوتانول اأقل من الكمية املطلوبة من الربوبليني، فاإن اأي راعي للبيوتانول اأخفق يف 
توريد )كحد اأدنى( الكمية امللتزم بتوريدها من الربوبيلني، فقد يكون م�شئوًل عما يلي:

)اأ(  الزيادات يف التكاليف املتغرية التي مت تكبدها يف م�شنع البيوتانول ب�شبب انخفا�ش كمية الربوبليني املوردة.

)ب(  يف حال اإقفال م�شنع البيوتانول ب�شبب خف�ش كمية الربوبيلني املوردة )ل ي�شتطيع م�شنع البيوتانول الت�شغيل على حد اأدنى من "معدل الإكتفاء" 
اخلا�ش به، ويقدر هذا املعدل باأنه ي�شاوي ما ن�شبته 60% من الطاقة ال�شتيعابية مل�شنع البيوتانول لت�شنيع الربوبيلني(، فعليه اأن يدفع تعوي�شات 

متفق عليها م�شبقًا )حم�شوبة بالرجوع اإلى موؤ�شرات ال�شعر املحددة( اإلى اجلهات الأخرى الراعية للبيوتانول.

�شريطة اأنه حيثما يكون هناك اأكرث من جهة واحدة راعية للبيوتانول ق�شرت يف التزاماتها التوريدية، ف�شيتم تقا�شم هذه امل�شوؤولية بالتنا�شب مع كمية العجز 
امل�شئول عنها كل جهة من اجلهات الذكورة الراعية للبيوتانول.

رعاة  واحد من  لكل  البيوتانول  اإلى م�شنع  الربوبيلني  لتوريد  م�شاندة  بتقدمي  والت�شنيع  الإ�شناد  لتفاقية  وفقًا  ال�شعودية  الأكريليك  �شركة حم�ش  �شتقوم 
البيوتانول الآخرين، �شريطة اأن يكون لدى راعي البيوتانول ذاك ر�شيد اإيجابي يف التوريد امل�شاند املذكور )من خالل "مقاي�سة" كمية التعوي�ش مع �شركة 

حم�ش الأكريليك ال�شعودية(.

يحق لكل جهة راعية للبيوتانول كمية من منتجات البيوتانول حم�شوبة بالتنا�شب مع الكمية الفعلية من الربوبيلني التي يوردها، ح�شبما يتم حتديده من خالل 
عوامل حتويل معينة )التي يتم ا�شتخال�شها من تفا�شيل التقنية املرخ�شة املنطبقة(، وح�شتها من اأي منتجات بيوتانول اإ�شافية قد يتم اإنتاجها من خالل 

كفاءة حتويل م�شنع البيوتانول.

يتم نقل منتجات البيوتانول من م�شنع البيوتانول بوا�شطة اجلهات الراعية للبيوتانول من خالل نقاط ت�شليم بيوتانول حمددة.

يتم تخ�شي�ش �شعة تخزين �شهريج لكل جهة راعية للبيوتانول يف موقع م�شنع البيوتانول حيث ميكنها اأن تخزن فيه منتجات البيوتانول.

السعر

م�شنع  يف  بيوتانول  منتجات  اإلى  الربوبليني  ت�شنيع  يف  تكبدها  يتم  التي  التكاليف  البيوتانول  ل�شركة  الدفع  عن  م�شوؤولة  للبيوتانول  الراعية  اجلهة  تكون 
البيوتانول.

للبيوتانول م�شوؤولية عن الدفع ل�شركة  للبيوتانول خالل �شهر ما، فاإن كل جهة راعية  وب�شرف النظر عن كمية الربوبليني املوردة من قبل اجلهة الراعية 
التنمية  �شندوق  من  التمويل  وتكاليف  البيوتانول(  مب�شنع  ال�شلة  ذات  الثابتة  التكلفة  عنا�شر  من  تتكون  )التي  الثابتة  التكاليف  من  ح�شتها  البيوتانول 
الراعية  امل�شاهمني للجهات  اتفاقية  البيوتانول ومت حتدديه يف  ال�شعودي )املتكبدة كجزء من قر�ش ال�شندوق الذي مت احل�شول عليه مل�شروع  ال�شناعية 

للبيوتانول(.

تدفع كل جهة راعية للبيوتانول اإلى �شركة البيوتانول مبلغًا من التكاليف املتغرية بالتنا�شب مع كمية الربوبيلني املوردة من قبل تلك اجلهة الراعية للبيوتانول، 
به م�شنع  يقوم  الذي  التحويل  مبلغ  اعتمادًا على  التكاليف  وترتاوح هذه  الراعية.  لتلك اجلهات  امللكية  مع م�شالح  بالتنا�شب  �شتكون  بع�ش احلالت  ويف 

البيوتانول.
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أحداث اإلخالل )التقصير(:

حتتوي اتفاقية الإ�شناد والت�شنيع على اأحداث الإخالل التالية:

اأ.  وقوع تق�شري متقاطع من قبل جهة راعية للبيوتانول مبوجب اتفاقية امل�شاهمني للجهات الراعية للبيوتانول.

ب.  اإخفاق اأحد الأطراف الراعية للبيوتانول بدفع التمويل مبوجب اتفاقية امل�شاهمني للجهات الراعية للبيوتانول.

ج.  اإخفاق اأحد الأطراف الراعية للبيوتانول بدفع مبلغ فاتورة �شهرية )�شادرة وفقًا لتفاقية الإ�شناد والت�شنيع( يف غ�شون 15 يومًا من تاريخ ال�شتحقاق 
ذي العالقة.

د.  التنازل عن، اأو حتويل، اأو الت�شرف ب�شورة اأخرى بحقوق راعي البيوتانول اأو التزاماته يف خمالفة اتفاقية الإ�شناد والت�شنيع.

اعتمادًا  ترتاوح  )والتي  عليه  كان  ما  اإلى  الو�شع  ل�شتعادة  تواريخ حمددة  بحلول  تق�شري  ت�شحيح حادثة  للبيوتانول يف  الراعية  الأطراف  اأحد  اأخفق  اإذا 
على حادثة الإخالل(، فيتم تعليق حقوق ذلك الطرف الراعي للبيوتانول يف احلق يف اإيقاف ا�شتالم منتجات البيوتانول و/ اأو توريد الربوبيلني اإلى م�شنع 

البيوتانول )اإلى احلد الذي يتم الإخطار به من قبل �شركة البيوتانول( اإلى اأن يقع التاريخ ذي ال�شلة لإعادة الو�شع اإلى ما كان عليه.

مل تتناول اتفاقية الإ�شناد والت�شنيع حقوق الإنهاء، وبدًل من ذلك، فاإن حادثة تق�شري مبوجب اتفاقية الإ�شناد والت�شنيع قد ت�شكل خلاًل متقاطعًا مبوجب 
اتفاقية امل�شاهمني للجهات الراعية للبيوتانول، مما قد يوؤدي اإلى اإنهاء عقد تلك اجلهة الراعية للبيوتانول كم�شاهم )وبالتايل اإنهاء حقوق والتزامات تلك 

اجلهة الراعية مبوجب اتفاقية الإ�شناد والت�شنيع(.

)IGPA( اتفاقية شراء الغازات الصناعية

اإن �شدارة، ب�شفتها املتعهد بال�شراء امل�شتقبلي )و�شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�شناعية املحدودة )IGCo(، ب�شفتها املقاول، قد اأبرمتا اتفاقية  حيث 
�شراء الغازات ال�شناعية التي حتكم ال�شروط والأحكام والتي مبوجبها: )اأ( �شتوفر �شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�شناعية ل�شدارة، الكمية املتعاقد عليها 
)الكمية املتعاقد عليها( من غازات الهيدروجني واأول اأك�شيد الكربون، وغاز الأمونيا )منتجات الغازات ال�شناعية(، و )ب( �شوف تدفع �شدارة: )1( دفعة 
كمية )دفعة الكمية( مقابل الكمية املتعاقد عليها. و )2( دفعة منتج )دفعة املنتج( مقابل كمية من: )اأ( منتجات الغازات ال�شناعية التي تتيحها �شركة 
ليندي اجلبيل للغازات ال�شناعية يف نقاط الت�شليم املحددة )املنتج( والتي تاأخذها �شدارة، و)ب( اأي كمية من البخار عايل ال�شغط يتم اإنتاجها كمنتج 
ثانوي من قبل امل�شانع )بخار عايل ال�سغط( والتي يتم اإتاحتها من قبل ليندي اجلبيل للغازات ال�شناعية يف نقاط الت�شليم املحددة )م�سروع هايكو/

اأمونيا((.

مدة االتفاقية وتمديداتها: 

ما مل يتم اإنهاء التفاقية قبل انق�شائها، �شتكون املدة املبدئية لتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية 20 �شنة من تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع الهايكو/اأمونيا 
)املدة املبدئية(. ويجوز متديد املدة املبدئية لتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية: )اأ( من جانب واحد من قبل �شدارة ملدة ع�شر �شنوات )اأو اإلى نهاية بقية 
مدة عقد اإيجار موقع �شدارة، اإذا كانت مدة الإيجار اأقل( وفقا لل�شروط احلالية لتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية، اأو )ب( ملدة خمتلفة و/اأو وفقا ل�شروط 
خمتلفة باتفاق الأطراف. ويتم متديد املدة املبدئية واأي مدة مت متديدها من اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية ب�شكل من�شف، بعد حوادث واأفعال معينة من 

القوة القاهرة )كما هي مو�شوفة اأدناه(.

تصميم وبناء مشروع الهايكو/أمونيا:

والإن�شاء  املوقع،  اإلى  والنقل  والت�شنيع واختبار امل�شنع،  والتوريد  وال�شراء  والهند�شة  الت�شميم  امل�شوؤولة عن  ال�شناعية هي  للغازات  ليندي اجلبيل  �شركة 
الت�شغيل والختبارات والتجريب والت�شغيل واأعمال ال�شيانة للم�شنع )امل�سنع(، الذي �شيكون موقعه على جزء من جممع  والبناء والرتكيب واإجناز وبدء 
�شدارة والذي �شيتم تاأجريه من الباطن اإلى �شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�شناعية لغر�ش اإقامة م�شروع الهايكو/اأمونيا وفقا لعقد الإجارة الفرعي لالأر�ش. 
ول�شدارة م�شوؤوليات مماثلة عن مرافق ربط معينة �شتتواجد يف جممع �شدارة لت�شليم منتجات الغازات ال�شناعية والبخار العايل ال�شغط من قبل �شركة 

ليندي اجلبيل للغازات ال�شناعية اإلى �شدارة وتوريد اخلدمات واللقيم من قبل �شدارة اإلى �شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�شناعية.

التشغيل التجاري للمصنع والتعويضات المتفق عليها مسبقًا عن التأخير:

يبداأ تاريخ الت�شغيل التجاري للم�شنع مبجرد قيام �شدارة باإبالغ �شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�شناعية باأنه قد مت قبول نتائج اختبار الأداء ومت ملىء خزان  
الأمونيا مع كمية متفق عليها م�شبقا من الأمونيا امل�شال )تاريخ الت�سغيل التجاري(. اإذا ف�شلت �شركة ليندي اجلبيل للغازات ال�شناعية يف حتقيق تاريخ 
للغازات  التجارية )تاريخ الت�سغيل التجاري املجدول(، ف�شوف تدفع �شركة ليندي اجلبيل  العمليات  التجاري بحلول املوعد امل�شتهدف لتحقيق  الت�شغيل 
ال�شناعية التعوي�شات املتفق عليها م�شبقًا اإلى �شدارة واملح�شوبة وفقا للمعادلة الواردة يف اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية عن كل يوم )اأو اأي جزء منه( 

حتى "�شقف والتعوي�شات املتفق عليها م�شبقًا عن الإن�شاء" املن�شو�ش عليها يف اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية.
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تشغيل وصيانة المصنع:

البيئية  ال�شحة  ومتطلبات  احلكومية  والرتاخي�ش  القانونية  للمتطلبات  وفقا  امل�شنع  و�شيانة  ت�شغيل  ال�شناعية  للغازات  اجلبيل  ليندي  �شركة  على  يتعني 
وال�شالمة املعمول بها لدى �شدارة )التي ت�شمل كافة توجيهات موؤ�ش�شة التمويل الدولية IFC ذات ال�شلة بالبيئة وال�شحة وال�شالمة ومعايري الأداء املعتمدة 
الغازات  �شركة  قبل  املو�شوعة من  الت�شغيل  واإجراءات  ال�شناعية اجليدة،  واملمار�شة  والبيئية(،  الجتماعية  ال�شتدامة  الدولية حول  التمويل  موؤ�ش�شة  من 

ال�شناعية للم�شنع وتعليمات التو�شيل اخلا�شة ب�شدارة.  

الصيانة المجدولة للمصنع:

يجب على �شركة الغازات ال�شناعية تنفيذ اأعمال �شيانة امل�شنع دون امل�شا�ش بالتزاماتها باإتاحة الكمية املتعاقد عليها من كل منتج من الغازات ال�شناعية 
يف كافة الأوقات، ويجب على �شركة الغازات ال�شناعية اأن تن�شق اجلدول الزمني لل�شيانة مع �شدارة.

توريد الكميات والمنتجات والبخار عالي الضغط:

يجوز لأي من الطرفني اأن يطلب قبل تاريخ الت�شغيل التجاري للم�شنع، )من دون التزام من جانب الطرف الآخر( اإتاحة منتج الغازات ال�شناعية اأو �شراء 
كميات من املنتج. واعتبارا من وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري: )اأ( تلتزم �شركة الغازات ال�شناعية باإتاحة الكمية املتعاقد عليها من منتج الغازات ال�شناعية 
اإلى �شدارة، )ب( يجوز ل�شدارة طلب كميات من منتج الغازات ال�شناعية زيادة عن الكمية املتعاقد عليها ويجب على �شركة الغازات ال�شناعية اأن تبذل 
جهودها املعقولة جتاريا لإتاحة الكميات الزائدة املطلوبة، و )ج( �شوف تتيح �شركة الغازات ال�شناعية البخار عايل ال�شغط على اأ�شا�ش ما هو متوفر. ول 
تلتزم �شدارة باأي التزام لأخذ املنتج الذي تتيحة �شركة الغازات ال�شناعية لكنها ملزمة ببذل جهودها التجارية املعقولة لأخذ كافة كميات البخار العايل 

ال�شغط التي تتيحها �شركة الغازات ال�شناعية ل�شدارة يف نقطة الت�شليم املنطبقة.

كمية ونوعية المنتجات والبخار العالي الضغط:

يجب اأن يكون منتج الغازات ال�شناعية  مطابقا للموا�شفات املحددة يف اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية يف كافة الأوقات. ويف حال رف�شت �شدارة اأي منتج 
غري مطابق، ف�شيتم عندئذ معاملة منتج الغازات ال�شناعية  على اأنه كمية عجز و�شتكون �شركة الغازات ال�شناعية م�شوؤولة عن التعوي�شات املتفق عليها 
م�شبقًا عن العجز، والتي تخ�شع ل�شقف �شنوي من�شو�ش عليه يف اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية ول�شقف اإجمايل حمدد يف اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية 

وعلى اأ�شا�ش الفرق بني كمية منتج الغازات ال�شناعية  املتوفرة فعليا والكمية املتعاقد عليها املنطبقة.

اإذا كان هناك عجز يف الإمدادات من غاز الأمونيا، فيجب على �شركة الغازات ال�شناعية ا�شتخدام غاز الأمونيا امل�شال من خزان التخزين لتوريد احتياجات 
�شدارة. واإذا كان هناك اأي عجز يف الإمدادات من منتج الغازات ال�شناعية ، فعندئذ وبالإ�شافة اإلى م�شوؤولية �شركة الغازات ال�شناعية عن التعوي�شات 
املتفق عليها م�شبقًا عن العجز، فاإن ل�شدارة احلق يف �شراء منتج معادل على نفقتها اخلا�شة من طرف ثالث دون الإخالل بحق �شدارة يف املطالبة بتعوي�شات 
متفق عليها م�شبقًا عن العجز. وتعفى �شركة الغازات ال�شناعية من دفع تعوي�شات متفق عليها م�شبقًا عن العجز فيما يتعلق باأي عجز يعزى اإلى حادثة قوة 
قاهرة مبوجب )IGPA(، اأو حادثة من حوادث خماطر املتعهد بال�شراء، اأو انقطاع ال�شيانة املخططة اأو ت�شغيل امل�شروع خارج معدلته الق�شوى ب�شبب فعل 

اأو اإغفال من جانب �شدارة.

توريد خدمات المنافع العامة والخدمات المساندة:

يجب على �شركة الغازات ال�شناعية الرتتيب للح�شول على اإمدادات الطاقة ومرافق اخلدمة اخلا�شة بها الالزمة لبناء امل�شنع. �شوف تقوم �شدارة، وعلى 
نفقتها اخلا�شة بتوريد مرافق خدمات معينة الالزمة للت�شغيل التجريبي والختبارات وبدء الت�شغيل للم�شنع، مع مراعاة �شقوف الكميات. ويف حال طلبت 
جهودها  �شدارة  تبذل  ف�شوف  الكميات،  �شقوف  على  زيادة  ولالختبارات  الت�شغيل  ولبدء  التجريبي  للت�شغيل  اللقيم  من  كميات  ال�شناعية  الغازات  �شركة 
التجارية املعقولة لتوريد كميات اإ�شافية على نفقة �شركة الغازات ال�شناعية، واعتبارا من وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري، �شوف تورد �شدارة، و�شوف تدفع 
التربيد،  مياه  الت�شغيل، وحت�شري  بدء  وبخار  ال�شغط،  والنيرتوجني منخف�ش  املعادن،  واملياه اخلالية من  امل�شغوط  الهواء  ثمن  ال�شناعية  الغازات  �شركة 
والطاقة الكهربائية، مع مراعاة �شقوف الكميات، لبع�ش من هذه املرافق العامة. كما �شتوفر �شدارة بع�ش اخلدمات امل�شاندة ل�شركة الغازات ال�شناعية 
دون اأي تكلفة على �شركة الغازات ال�شناعية. ولن تتحمل �شدارة اأية م�شئولية نحو �شركة الغازات ال�شناعية يف اأي وجه من الوجوه فيما يتعلق باخلدمات 

امل�شاندة من هذا القبيل.

توريد اللقيم:

�شتقوم �شدارة وعلى نفقتها اخلا�شة، بتزويد �شركة الغازات ال�شناعية بكميات من غاز املبيعات والنيرتوجني العايل ال�شغط )وي�شار لها معًا بكلمة "اللقيم"( 
املطلوبة ب�شكل معقول للت�شغيل التجريبي والختبارات وبدء الت�شغيل للم�شنع، مع مراعاة ال�شقوف. واعتبارا من وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري للم�شنع، �شوف 

تورد �شدارة، و�شتدفع �شركة الغازات ال�شناعية ثمن اللقيم، مع مراعاة ال�شقوف. 
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الدعم االئتماني:

يجب اأن تقدم �شركة الغازات ال�شناعية اإلى �شدارة: )اأ( خطاب اعتماد غري م�شروط وغري قابل لالإلغاء اأو �شمان بنكي مببلغ متفق عليه �شاري املفعول حلني 
الذكرى ال�شنوية الأولى لتاريخ الت�شغيل التجاري للم�شنع ك�شمان لأي مبلغ م�شتحق وواجب الدفع مبوجب اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية. و)ب( �شمان من 
ال�شركة الأم ل�شالح �شدارة عن كافة التزامات �شركة الغازات ال�شناعية مبوجب اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية )عدا التزام �شركة الغازات ال�شناعية 

بدفع اأي مبلغ بعد الذكرى ال�شنوية اخلام�شة لتاريخ الت�شغيل التجاري للم�شنع(.

األسعار المستحقة الدفع مقابل منتج الغازات الصناعية والبخار عالي الضغط:

�شوف تدفع �شدارة عن كل �شهر خالل العمليات التجارية، دفعة اإجمالية ت�شمل: )اأ( دفعة �شهرية اأ�شا�شية م�شاوية لإجمايل دفعات الكمية لكل منتج، )ب( 
دفعة �شهرية قابلة التغري م�شاوية لإجمايل دفعات منتج الغازات ال�شناعية  مقابل كميات كل منتج اأخذته �شدارة فعال خالل ذلك ال�شهر وكافة كميات البخار 
العايل ال�شغط املوردة ل�شدارة يف نقطة الت�شليم املنطبقة )حتى لو مل تاأخذ  �شدارة منتج الغازات ال�شناعية(، و )ج( دفعات م�شتعجلة يف حال حاجة �شركة 

الغازات ال�شناعية ت�شريع الإنتاج نتيجة طلب �شدارة من �شركة الغازات ال�شناعية رفع وترية الت�شغيل �شمن معايري حمددة معينة.

رفع السعر:

يتم رفع �شعر الت�شغيل وال�شيانة الثابت لدفعات الكمية  مت�شيا مع املوؤ�شر العام يف اململكة العربية ال�شعودية لأ�شعار اجلملة ال�شائدة يف اليوم الأخري من فرتة 
الفوترة ذات ال�شلة، بينما يتم رفع اأ�شعار الت�شغيل وال�شيانة املتفاوتة وفقا لل�شعر ال�شائد لكل �شعر يف اليوم الأخري من فرتة الفوترة ذات ال�شلة. ويتم تعديل 
عنا�شر �شعر الت�شغيل وال�شيانة من دفعات الكمية ودفعات منتج الغازات ال�شناعية  اخلا�شة باملنتجات، وتعديل �شعر البخار العايل ال�شغط ح�شب تقلب 
�شعر �شرف الريال ال�شعودي/الدولر الأمريكي. كما يتم رفع �شقوف التعوي�شات املتفق عليها م�شبقًا �شنويا متا�شيا مع موؤ�شر اأ�شعار املنتجني يف الوليات 

املتحدة.

حوادث القوة القاهرة:

حتوي اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية تعريفا لـ "حادثة القوة القاهرة" وي�شمل التعريف التغيري يف القانون واأفعال نزع امللكية وين�ش على اأن الطرف املتاأثر 
بحوادث القوة القاهرة �شوف يعفي من اأداء التزاماته وفقا لتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية اإلى املدى الذي تاثر فيه من جراء ذلك، ما عدا احلالت التي 

يلتزم بها اأي من الطرفني ت�شديد الدفعات. 

يف حال ت�شببت حادثة القوة القاهرة  يف تاأخري حتقيق تاريخ الت�شغيل التجاري، ف�شيتم عندها متديد التاريخ املجدول للت�شغيل التجاري.

اإذا تاأثر اأي من الطرفني بحادثة قوة قاهرة بعد تاريخ الت�شغيل التجاري، فلن حت�شل �شركة الغازات ال�شناعية عموما اإل على دفعات الكمية واإلى حد الكمية 
الفعلية التي ت�شتطيع �شركة الغازات ال�شناعية توفريها. ومع ذلك، فاإذا اأثرت حادثة قوة قاهرة على قدرة �شدارة يف اأداء التزاماتها مبوجب اتفاقية �شراء 
الغازات ال�شناعية واأثرت احلادثة بالتايل على قدرة �شركة الغازات ال�شناعية يف اإتاحة الكمية  املتعاقد عليها اأو جزء منها، ف�شوف ت�شتمر �شدارة بت�شديد 

دفعة الكمية بكاملها. 

حوادث المخاطر التي يتعرض لها متعهد الشراء المستقبلي:

ت�شمل "حوادث املخاطر التي يتعر�ض لها متعهد ال�سراء امل�ستقبلي" مبوجب اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية عددا حمدودا من احلوادث مثل خروقات 
�شدارة للتزاماتها اجلوهرية وفقا لتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية ولكن الإعفاء املتعلق مبثل تلك احلوادث �شيكون متاحا فقط ل�شركة الغازات ال�شناعية 

واإلى احلد الذي بذلت فيه �شركة الغازات ال�شناعية جهودا جتارية معقولة للحد والتخفيف من تاأثري مثل تلك احلادثة اأو الظرف.

يف حال ت�شببت حادثة قوة قاهرة )كما هو مو�شوف اأعاله( اأو حادثة من حوادث خماطر املتعهد بال�شراء امل�شتقبلي يف تاأخري حتقيق تاريخ الت�شغيل التجاري، 
ف�شيتم متديد التاريخ املجدول للت�شغيل التجاري للم�شنع. لو كانت �شركة الغازات ال�شناعية لتحقق تاريخ الت�شغيل التجاري لول وقوع حادثة من حوادث 
خماطر املتعهد بال�شراء امل�شتقبلي، ف�شيكون من حق �شركة الغازات ال�شناعية عندها احل�شول على دفعات الكمية كما لو كانت قد حققت ذلك التاريخ، ومع 
ي فعليا كافة املتطلبات  ذلك، �شتكون هذه الدفعات م�شتحقة الدفع من جانب �شركة الغازات ال�شناعية اإذا اأكدت الختبارات الالحقة للم�شنع باأنها مل ُتَلبِّ

لتحقيق  تاريخ الت�شغيل التجاري للم�شنع.

اإذا تاأثرت قدرة �شركة الغازات ال�شناعية بعد تاريخ الت�شغيل التجاري للم�شنع، يف توفري الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها ب�شبب حادثة من حوادث خماطر 
املتعهد بال�شراء امل�شتقبلي، ف�شوف تدفع �شدارة دفعات الكمية ا�شتنادا اإلى طاقة امل�شنع قبل وقوع حادثة خماطر املتعهد بال�شراء امل�شتقبلي.
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زيادة التكاليف والتوفير:

اأو عن  تن�ش اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية على اإعفاء التكاليف الزائدة التي تتكبدها �شركة الغازات ال�شناعية والناجمة عن التغيريات يف القانون، 
حوادث خماطر املتعهد، اأو التاأخري يف حتقيق تاريخ الإقفال املجدول ب�شبب تاأخري يف الوفاء بال�شروط ال�شابقة لتاريخ الإقفال اأو خرق من جانب �شدارة 
لبع�ش التزاماتها املعينة والف�شل يف احل�شول على اإعفاءات الر�شوم اجلمركية )على الرغم من امتثال �شركة الغازات ال�شناعية للتزاماتها املتعلقة بطلباتها 
ذلك(. كما تن�ش اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية اأي�شا على اإعفاء �شدارة اإذا كانت �شركة الغازات ال�شناعية ت�شتفيد من التوفري يف التكاليف نتيجة لتغيري 

يف القانون.

التخلي:

يحدث التخلي يف حال اأعلنت �شدارة تخليها عن م�شروع الهايكو/اأمونيا و: )اأ( قبل تاريخ الت�شغيل التجاري، حيث تكون اأعمال بناء امل�شنع متاأخرة بعدد 
حمدد من الأيام عن التاريخ املجدول لأي مرحلة حرجة حمددة يف "اجلدول الزمني للتنفيذ" واأخفقت �شركة الغازات ال�شناعية يف اإثبات قدرتها ل�شدارة 
على ت�شريع اأدائها للتزاماتها مبوجب اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية، مع الأخذ يف العتبار قدرتها على الت�شريع، و )ب( ح�شول ف�شل متعمد وبدون عذر 
اإتاحة الكمية املتعاقد عليها وفقا ل�شروط اتفاقية �شراء الغازات  اأو  اأو بعد تاريخ الت�شغيل التجاري، لت�شغيل امل�شنع  من قبل �شركة الغازات ال�شناعية يف 

ال�شناعية، اإذا كان امل�شنع قادرا على القيام بذلك يف ذلك الوقت.

اإذا حدث التخلي قبل تاريخ الت�شغيل التجاري للم�شنع، ف�شيكون من حق �شدارة عندئذ: )اأ( احل�شول على تعوي�شات متفق عليها م�شبقًا ت�شاوي املبلغ الكامل 
اأي تعوي�شات املتفق عليها م�شبقًا �شبق  الغازات ال�شناعية ناق�شا  "ل�شقف تعوي�شات متفق عليها م�شبقًا عن الإن�شاء" املن�شو�ش عليها يف اتفاقية �شراء 

ل�شركة الغازات ال�شناعية دفعها اإلى �شدارة حتى ذلك التاريخ، و/اأو )ب( اإنهاء اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية.

حوادث اإلخالل وإنهاء االتفاقية:

تت�شمن اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية يف طياتها حوادث اإخالل متعارف عليها وعددا من حوادث اإنهاء التفاقية. فاإذا كان اإنهاء التفاقية راجع اإلى 
اإخالل من: )اأ( �شركة الغازات ال�شناعية، ف�شيكون ل�شدارة عندئذ الختيار يف �شراء م�شروع الهايكو/اأمونيا اأو اأن تاأمر بتفكيكه، اأو )ب( اإخالل من �شدارة 
اأو لي�ش من اأي طرف، ف�شتكون �شدارة عندها ملزمة ب�شراء م�شروع الهايكو/اأمونيا ، اإل يف حال وجود قرار �شلبي باإعادة الو�شع اإلى �شابق عهده بعد حادثة 

اخل�شارة، ويف هذه احلالة، يجب تفكيك امل�شنع.

الهايكو/اأمونيا  م�شروع  تطوير  لتكاليف  ال�شناعية  الغازات  �شركة  ا�شتعادة  اأ�شا�ش  على  ال�شراء  �شعر  �شيتم حتديد  للم�شنع،  التجاري  الت�شغيل  تاريخ  قبل 
املتكبدة من قبلها على اأن تكون تلك التكاليف ذات �شقف  ومعقولة وقابلة للتحقق والتدقيق وخا�شعة للزيادة )اإذا كان �شدارة هي املق�شرة( اأو تخفي�شها 

)اإذا �شركة الغازات ال�شناعية هي املق�شرة( من خالل ن�شب املئوية متفق عليها م�شبقا، ا�شتنادا اإلى ظروف الإنهاء.

الكمية  لدفعات  القيمة احلالية  اإلى �شايف  ال�شراء  �شعر  ي�شتند  �شوف  املبدئية لالتفاقية،  املدة  انتهاء  قبل  ولكن  التجاري  الت�شغيل  تاريخ  وبعد  اعتبارا من 
املخ�شومة )با�شتثناء التكاليف الثابتة للت�شغيل وال�شيانة( والتي كانت م�شتحقة الدفع عن الفرتة املتبقية من املدة، واملخف�شة بن�شبة مئوية متفق عليها 

م�شبقا، لوكان اإنهاء اتفاقية �شراء الغازات ب�شبب تق�شري من جانب �شركة الغازات ال�شناعية.

الحق بالتدخل:

يجوز ل�شدارة التدخل وتويل اإدارة البناء اأو الت�شغيل وال�شيانة مل�شروع الهايكو/اأمونيا ، وذلك بعد: )اأ( اإ�شدار اإ�شعار اإنهاء اأي من الطرفني، )ب( عدم 
قيام �شركة الغازات ال�شناعية بتحريك عدد كاف من املوظفني بعد حادثة قوة قاهر مبوجب )IGPA(، )ج( حادثة عدم موثوقية حيث تف�شل  �شركة الغازات 
ال�شناعية يف توفري اإمدادات م�شتمرة من منتجات الغازات ال�شناعية ت�شل اإلى الكمية املتعاقد عليها لكل منتج من منتجات الغازات ال�شناعية، اأو )د( 

حوادث تق�شري معينة من قبل �شركة الغازات ال�شناعية.

اتفاقية توريد المياه الصناعية

دخلت �شدارة ب�شفتها م�شرتي، ومرافق ب�شفتها مورد يف اتفاقية توريد املياه ال�شناعية )IWSA( املنظمة لالأحكام وال�شروط التي مبوجبها: )اأ( �شتتيح 
مرافق اإلى �شدارة الكمية )الكمية املتعاقد عليها(: من  )1( املياه ال�شناعية املنتجة من حمطة املياه ال�شناعية )"املياه ال�سناعية"(، و/اأو )2( مياه 
املياه  توريد  اتفاقية  مبينة يف  معينة  وفقًا جلداول طلب  �شدارة  تطلبها  التي  "املياه"(  بـ  ال�شناعية  املياه  مع  لها  وي�شار   ( اأخرى )مياه بديلة(  �شناعية 
ال�شناعية. و�شتدفع �شدارة: )اأ( قبل تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�شناعية: )اأ( احلد الأدنى من مبلغ )خذ اأو اأدفع take-or-pay( مقابل قيام 
مرافق باإتاحة الكمية املنطبقة من املياه املحددة يف جدول الطلب. و)ب( دفعة متغرية مقابل كمية املياه التي تتيحها مرافق عند نقاط الت�شليم املعينة )اإنتاج 
املياه( وتاأخذها �شدارة بالزائد عن الكميات املحددة يف جدول الطلب، و)2( يف ومن تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�شناعية: )اأ( دفعة الطاقة 
الإنتاجية )دفعة الطاقة الإنتاجية للمياه ال�سناعية( مقابل الطاقة الإنتاجية املتاحة يف حمطة املياه ال�شناعية )دفعة الطاقة الإنتاجية من املياه 
ال�سناعية( مقابل الطاقة املتاحة ملحطة املياه ال�شناعية )الطاقة املتعاقد عليها من املياه ال�سناعية(. و)ب( دفعة الإنتاج )دفعة اإنتاج املياه( مقابل 

اإنتاج املياه التي تاأخذها �شدارة )م�سروع املياه ال�سناعية(.
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مدة العقد وتمديده:

تكون املدة الأولية لتفاقية توريد املياه ال�شناعية 20 عامًا من تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�شناعية )املدة الأولية للمياه ال�سناعية( اإل اإذا مت 
اإنهاوؤها قبل تاريخ انق�شائها. ويجوز متديد املدة الأولية للمياه ال�شناعية يف اتفاقية توريد املياه ال�شناعية: )اأ( من جانب واحد من قبل �شدارة ملدة ع�شر 
�شنوات )اأو ما تبقى من مدة ا�شتئجار موقع �شدارة، اإذا كانت اأقل من ذلك( نف�ش الأحكام القائمة لتفاقية توريد املياه ال�شناعية. اأو )ب( ملدة خمتلفة و/

اأو باأحكام خمتلفة يتفق عليها بني الطرفني. يجب اأن يتم متديد املدة الأولية للمياه ال�شناعية واأي مدة متديد لتفاقية توريد املياه ال�شناعية ب�شكل عادل بعد 
وقوع اأحداث قوة قاهرة معينة )كما هو مو�شوف ادناه(.

تصميم وإنشاء مشروع المياه الصناعية:

واإكمال،  وتركيب، ون�شب،  وبناء،  املوقع،  اإلى  ونقل  امل�شانع،  واإجراء الختبار يف  وتوريد، وت�شنيع،  و�شراء،  تكون مرافق م�شوؤولة عن ت�شميم، وهند�شة، 
ومعدات  ومرافق  معينة،  بيني  ربط  ومرافق  ال�شناعية،  املياه  وخزان حفظ  املحطة،  و�شيانة  وت�شغيل  التجريبي،  الت�شغيل  واإجراء  وفح�ش،  ت�شغيل،  وبدء 
اأخرى )حمطة املياه ال�سناعية(، التي �شتقع على جزء من جممع �شدارة، والتي �شيتم تاأجريها من الباطن ملرافق من اأجل م�شروع املياه ال�شناعية وفقًا 
لعقد تاأجري من الباطن لالأر�ش. ول�شدارة م�شوؤوليات م�شابهة عن مرافق ربط معينة �شوف تقع يف جممع �شدارة من اأجل ت�شليم املياه من جانب مرافق 
اإلى �شدارة. اإلى احلد ال�شروري ب�شكل معقول لتمكني مرافق من اإن�شاء حمطة املياه ال�شناعية، فاإن ملرافق حقًا موؤقتًا وغري ح�شري يف املرور اإلى منطقة 

التمديدات يف جممع �شدارة، ويخ�شع حق الطريق هذا لأحكام و�شروط كل من اتفاقية توريد املياه ال�شناعية وعقد تاأجري الأر�ش ال�شناعية.

التشغيل التجاري لمحطة المياه الصناعية:

يقع تاريخ الت�شغيل التجاري عند قيام �شدارة باإ�شعار مرافق بقبول نتائج فح�ش الأداء )تاريخ الت�سغيل التجاري مل�سروع املياه ال�سناعية(.

تشغيل وصيانة محطة المياه الصناعية:

ينبغي على مرافق ت�شغيل و�شيانة اتفاقية توريد املياه ال�شناعية وفقًا للمتطلبات القانونية املطبقة، ومتطلبات ال�شحة وال�شالمة البيئية لدى �شدارة )التي 
املنظمة(،  تلك  والبيئة لدى  الأداء لال�شتدامة الجتماعية  الدولية )IFC(، ومعايري  التمويل  وال�شالمة لدى منظمة  البيئة وال�شحة  اإر�شادات  ت�شمل كافة 

واملمار�شات ال�شناعية ال�شليمة، واإجراءات الت�شغيل التي و�شعتها مرافق ملحطة املياه ال�شناعية.

الصيانة المجدولة لمحطة المياه الصناعية:

يجب اأن تتكفل مرافق باإجراء ال�شيانة ملحطة املياه ال�شناعية دون امل�شا�ش بالتزامها باإتاحة الكمية املتعاقد عليها من املياه يف جميع الأوقات، وعليها تن�شيق 
جدولها لل�شيانة مع �شدارة اإلى احلد الذي ل يكون فيه لذلك التن�شيق اأي اأثر �شلبي جوهري على قدرة حمطة املياه ال�شناعية على العمل وفقًا لتفاقية توريد 

املياه ال�شناعية، اأو على زيادة تكلفة �شيانة حمطة املياه ال�شناعية.

توريد المياه ومبيعات طرف ثالث:

خالل الفرتة التي تبداأ من 1 يناير 2014م وتنتهي بتاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه التجارية اأو التاريخ الذي كانت مرافق لتحقق فيه تاريخ الت�شغيل 
التجاري مل�شروع املياه ال�شناعية لول حادثة خماطر تتعلق مب�شرتي املياه ال�شناعية، اأيهما يقع اأوًل، تلتزم مرافق مبا يلي )اأ( اإتاحة الكمية املتعاقد عليها 
ل�شدارة على هيئة مياه بديلة. )ب( اإتاحة كمية املياه املتعاقد عليها ل�شدارة على هيئة مياه �شناعية )بدًل من املياه البديلة( اإلى احلد الذي تكون فيه قادرة 
على ذلك با�شتخدام جهود جتارية معقولة. و)ج( ا�شتخدام جهود جتارية معقولة من اأجل اأن تتيح ل�شدارة كميات من املياه زائدة عن الكمية املتعاقد عليها. 
من، وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�شناعية، تلتزم مرافق مبا يلي: )اأ( اأن تتيح ل�شدارة الكمية املتعاقد عليها من املياه ال�شناعية على هيئة 
مياه �شناعية. )ب( ا�شتخدام جهود جتارية معقولة لإتاحة مياه بديلة اإلى �شدارة بدًل من املياه ال�شناعية، عندما ل تكون مرافق قادرة على اإتاحة املياه 
ال�شناعية اإلى �شدارة. )ج( اإلى احلد الذي تطلبه �شدارة، ا�شتخدام جهود جتارية معقولة باأن تتيح ل�شدارة كميات من املياه ال�شناعية زائدة عن كمية 

املياه ال�شناعية املتعاقد عليها. و)د( تخزين كمية معينة من املياه ال�شناعية يف حمطة املياه ال�شناعية.

تلتزم مرافق باأن تتيح ل�شدارة، وحتتفظ �شدارة بحقها احل�شري باأخذ، جميع املياه ال�شناعية الناجتة عن حمطة توريد املياه ال�شناعية با�شتثناء اأنه اإذا 
قامت �شدارة يف اأي وقت باإ�شعار مرافق انها ل حتتاج اإلى اأو ترف�ش اأي كمية من املياه ال�شناعية، فيجوز ملرافق بيع تلك املياه ال�شناعية اإلى اأطراف ثالثة. 
ويتعني خف�ش دفعة الطاقة الإنتاجية من املياه ال�شناعية من قبل �شدارة اإلى احلد الذي تقوم فيه مرافق ببيع املياه ال�شناعية اإلى اأطراف ثالثة. ول�شدارة 
احلق يف )اأ( بيع املياه اإلى اأطراف ثالثة تقع يف جممع �شدارة. و)ب( �شراء املياه من اأطراف ثالثة على تكلفتها اإلى احلد الذي تكون فيه مرافق غري قادرة 

على اإتاحة اأي كميات من املياه وفقًا للتزاماتها مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�شناعية.
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كمية وجودة المياه:

يجب اأن تتوافق املياه مع املوا�شفات املنطبقة مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�شناعية يف جميع الأوقات. واإذا رف�شت �شدارة اأي مياه غري مطابقة، ف�شيعامل 
ذلك على اأنه كمية عجز، وتكون مرافق م�شوؤولة عن تعوي�شات متفق عليها م�شبقًا ب�شبب العجز، ويخ�شع ذلك اإلى احلد الأق�شى ال�شنوي املحدد يف اتفاقية 
توريد املياه ال�شناعية، و�شقف اإجمايل حمدد يف اتفاقية توريد املياه ال�شناعية، وبناًء على الفرق بني كمية املياه املتاحة فعليًا والكمية املتعاقد عليها املطبقة.

اإذا وقع اأي عجز يف توريد املياه، فاإنه واإ�شافة اإلى م�شوؤولية مرافق م�شوؤوليات عن دفع تعوي�شات متفق عليها م�شبقًا عن العجز، فاإن ل�شدارة احلق يف �شراء 
كمية م�شاوية على ح�شابها من طرف ثالث دون امل�شا�ش بحق �شدارة يف طلب تعوي�شات متفق عليها م�شبقًا جراء العجز. وتعفى مرافق من دفع اأي تعوي�شات 
متفق عليها م�شبقًا مقابل العجز يف حال كان ذلك العجز من�شوبًا اإلى حدث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�شناعية، اأو حدث خماطر تتعلق مب�شرتي 

املياه ال�شناعية.

توزيع خدمات المنافع العامة والخدمات المساندة:

يتعني على مرافق ترتيب احل�شول على ما حتتاجه من اإمدادات الكهرباء واملنافع العامة من، وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�شناعية، �شوف 
تقوم �شدارة بتقدمي خدمات م�شاندة معينة ملرافق دون تكلفة على مرافق، وت�شمل هذه اخلدمات �شرف ال�شوائل من حمطة املياه ال�شناعية مبوا�شفات 
معينة حمددة يف اتفاقية توريد املياه ال�شناعية. ولن تكون �شدارة م�شوؤولة جتاه مرافق عن اأي جانب يتعلق بتلك اخلدمات امل�شاندة. و�شتقوم مرافق، مع 
مراعاة حدود ق�شوى معينة، بتعوي�ش �شدارة عن اأي خ�شائر تتكبدها �شدارة جراء اأخذ �شدارة ل�شوائل من حمطة املياه ال�شناعية والتي ل تتطابق مع 

املوا�شفات املحددة يف اتفاقية توريد املياه ال�شناعية.

األسعار المدفوعة مقابل الحصول على الماء:

خالل الفرتة التي تبداأ من 1 يناير 2014م وتنتهي بتاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه التجارية اأو التاريخ الذي كانت مرافق لتحقق فيه تاريخ الت�شغيل 
التجاري مل�شروع املياه ال�شناعية لول حادثة خماطر تتعلق مب�شرتي املياه ال�شناعية، اأيهما يقع اأوًل، �شتدفع �شدارة مبلغًا اإجماليًا )مع مراعاة خ�شميات 
معينة حمددة يف اتفاقية توريد املياه ال�شناعية( ت�شمل: )اأ( دفعة اأخذ اأو دفع بحد اأدنى مقابل الكمية املتعاقد عليها )حتى ولو مل تاأخذها �شدارة(. و)ب( 

دفعة �شهرية متغرية لقاء الكميات ذات العالقة للمياه البديلة واملياه ال�شناعية املاأخوذة فعليًا من قبل �شدارة خالل ذلك ال�شهر.

يف كل �شهر اأثناء الت�شغيل التجاري، �شتدفع �شدارة مبلغًا اإجماليًا )خا�شعًا خل�شميات معينة حمددة يف اتفاقية توريد املياه ال�شناعية( ت�شمل: )اأ( دفعة 
الطاقة الإنتاجية من املياه ال�شناعية. )ب( دفعة �شهرية متغرية لكميات املياه البديلة واملياه ال�شناعية املاأخوذة فعليًا من قبل �شدارة اأثناء ذلك ال�شهر. 
و)ج( الدفعات الفائ�شة عن كمية املياه ال�شناعية املاأخوذة فعليًا من قبل �شدارة اأثناء ذلك ال�شهر الزائدة عن الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها من املياه 

ال�شناعية.

التصعيد:

اجلزء الأجنبي من عن�شر �شعر الت�شغيل وال�شيانة الثابت من دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�شناعية واجلزء الأجنبي من عن�شر �شعر الت�شغيل وال�شيانة 
املتغري من دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�شناعية تخ�شع ملوؤ�شر �شهري للتذبذب يف �شعر �شرف الريال ال�شعودي/ الدولر الأمريكي، والت�شاعد وفقًا ملوؤ�شر 
اأ�شعار املنتجني يف الوليات املتحدة الأمريكية. اأما اجلزء املحلي من عن�شر �شعر الت�شغيل وال�شيانة الثابتة من دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�شناعية 
واجلزء املحلي من عن�شر �شعر الت�شغيل املتغري من دفعات الطاقة الإنتاجية ال�شناعية تخ�شع للت�شعيد ربع ال�شنوي وفقًا ملوؤ�شر اأ�شعار اجلملة العام يف اململكة 
العربية ال�شعودية وتعرفة مياه البحر املنظمة وتعرفة الكهرباء املنظمة )ح�شبما ينطبق( النافذة يف اليوم الأول من الربع املعني. ويت�شاعد �شقف تعوي�شات 

املتفق عليها م�شبقًا الإجمايل �شنويًا وفقًا للتعديالت املذكورة وت�شاعد �شعر الت�شغيل وال�شيانة الثابت.

أحداث القوة القاهرة:

حتتوي اتفاقية توريد املياه ال�شناعية على تعريف متعارف عليه لـ )"حدث القوة القاهرة"(، الذي )اأ( يت�شمن )1( قيام احلكومة باتخاذ اإجراء او اإخفاقها 
يف اتخاذ اإجراء. )2( وقوع تاأخري اأو اإخفاق يف توريد مياه البحر اأو الكهرباء من مزود اخلدمة املعني. )3( زيادة درجة احلرارة ملجمل املواد ال�شلبة املذابة 
يف مياه البحر فوق عتبة معينة. و)4( املد الأحمر. و)ب( �شريطة ان الطرف يف اتفاقية توريد املياه ال�شناعية الذي يكون قد تاأثر من ذلك احلدث �شيُعذر من 
تاأدية التزاماته مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�شناعية اإلى احلد الذي يكون قد تاأثر فيه، ما عدا احلالت التي يلتزم بها اأي من الطرفني بت�شد�شد الدفعات.

اأي مراحل مف�شلية يف جدول تنفيذ م�شروع املياه ال�شناعية )�شاماًل  تاأخري اإجناز  اإلى  اأدى حدث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�شناعية  اإذا 
اإجناز تاريخ العمليات التجارية مب�شروع املياه التجارية( بعد التاريخ ذي ال�شلة املحدد يف تلك التفاقية، ف�شيتم متديد ذلك التاريخ )تلك التواريخ( من قبل 

الأطراف )مت�شرفني بطريقة معقولة من الناحية التجارية(. 

اإذا اأثر حدث القوة القاهرة هذا على مرافق ولي�ش على �شدارة لأي فرتة زمنية، فاإنه )اأ( اأثناء الفرتة الواقعة من 1 يناير 2014م حتى التاريخ الذي يقع اأوًل 
من تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�شناعية، اأو التاريخ الذي حتقق فيه مرافق تاريخ التاريخ التجاري للمياه ال�شناعية با�شتثناء حادثة تتعلق مبخاطر 
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ال�شراء امل�شتقبلي للمياه ال�شناعية، ف�شتقوم �شدارة )مع مراعاة ا�شتثناءات حمدودة معينة( بال�شتمرار يف دفع احلد الأدنى من دفعات )خذ اأو اأدفع( )1( 
للعام الأول من تلك الفرتة بناًء على الكمية الفعلية من املياه التي ت�شتطيع مرافق اإتاحتها ل�شدارة( و)2( بعد ذلك بناًء على الكمية املتعاقد عليها. و)ب( 
من، وبعد تاريخ بدء الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�شناعية، ف�شتقوم �شدراة )مع مراعاة ا�شتثناءات حمدودة معينة( بال�شتمرار يف دفع دفعات الطاقة 
الإنتاجية من املياه ال�شناعية )1( لل�شنة الأولى من تلك الفرتة بناًء على الطاقة التي تعلن مرافق عن قدرتها على اإتاحتها ل�شدارة، و)2( بعد ذلك بناًء 

على اإنتاج املياه التي ت�شتطيع مرافق اإتاحتها ل�شدارة.

يف حال وقوع حدث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�شناعية يوؤثر على �شدارة اأو على كل من �شدارة ومرافق، عندها )اأ( خالل الفرتة من 1 يناير 
للمياه  التاريخ التجاري  التاريخ الذي حتقق فيه مرافق تاريخ  اأو  الت�شغيل التجاري مل�شروع املياه ال�شناعية،  اأوًل من تاريخ  التاريخ الذي يقع  2014م حتى 
ال�شناعية با�شتثناء حادثة تتعلق مبخاطر ال�شراء امل�شتقبلي للمياه ال�شناعية، ف�شتوا�شل �شدارة )مع مراعاة ا�شتثناءات حمدودة معينة( بت�شديد دفعات 
اأخذ اأو دفع باحلد الأدنى بناًء على الكمية املتعاقد عليها. و)ب( من وبعد تاريخ ت�شغيل م�شروع املياه ال�شناعية، ف�شتوا�شل �شدارة )مع مراعاة ا�شتثناءات 

حمدودة معينة( بت�شديد دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�شناعية بناًء على الطاقة املتعاقد عليها للمياه ال�شناعية.

أحداث المخاطر المتعلقة بمشتري المياه الصناعية:

تت�شمن اأحداث املخاطر املتعلقة مب�شرتي املياه ال�شناعية مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�شناعية عددًا حمدودًا من الأحداث مثل خرق اللتزامات اجلوهرية 
مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�شناعية من قبل �شدارة، ولكن مينح الإعفاء ملرافق بخ�شو�ش تلك الأحداث فقط اإلى احلد الذي قامت فيه مرافق بجهود 

معقولة من الناحية التجارية للحد من وتخفيف اأثر ذلك احلدث اأو الظرف.

اإذا اأدى حدث خماطر م�شرتي املياه ال�شناعية اإلى تاأخري اأي مرحلة مف�شلية يف تنفيذ جدول م�شروع املياه ال�شناعية )مبا يف ذلك حتقيق التاريخ الت�شغيلي 
مل�شروع املياه ال�شناعية( بعد التاريخ ذي ال�شلة املحدد يف تلك التفاقية، ف�شيتم عندها متديد ذلك التاريخ )تلك التواريخ( من قبل الطرفني )مت�شرفان 
ال�شناعية،  املياه  يتعلق مب�شرتي  وقوع حدث خماطر  لول  ال�شناعية،  املياه  مل�شروع  الت�شغيلي  التاريخ  �شتحقق  مرافق  كانت  اإذا  معقولة جتاريًا(.  بطريقة 
ف�شتكون مرافق خمولة باحل�شول على دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�شناعية بناًء على الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها من املياه ال�شناعية، كما لو اأن 
ذلك التاريخ قد حتقق، على اأنه �شيتم اإعادة دفع تلك الدفعات من قبل �شدارة اإذا ما اأكد فح�ش حمطة املياه ال�شناعية اأنها ل تلبي فعليًا جميع متطلبات 

حتقيق التاريخ الت�شغيلي مل�شروع املياه ال�شناعية.

اإذا حدث بعد التاريخ الت�شغيلي مل�شروع املياه ال�شناعية، اأن تاأثرت قدرة مرافق على توفري الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها من املياه ال�شناعية من خالل 
حدث خماطر يتعلق مب�شرتي املياه، فعندها �شتقوم �شدارة عمومًا بت�شديد دفعات الطاقة الإنتاجية للمياه ال�شناعية بناًء على الطاقة الإنتاجية ملحطة املياه 

ال�شناعية قبل وقوع حدث خماطر م�شرتي املياه ال�شناعية، ودفعات اإنتاج املياه بناًء على املياه الناجتة.

التكاليف الزائدة والوفورات:

تقدم اتفاقية توريد املياه ال�شناعية اإعفاء من التكاليف الزائدة التي تتكبدها مرافق ب�شبب التغيريات يف القانون، اأحداث خماطر م�شرتي املياه ال�شناعية، 
اإذا  اإعفاًء ل�شدارة  املياه ال�شناعية  اتفاقية توريد  اأكرث من عتبة معينة، كما تقدم  البحر  الذائبة يف مياه  ال�شلبة  املواد  اأو زيادة يف درجة حرارة جممل 

ا�شتفادت مرافق من وفورات التكلفة املتعلقة باأي من الأحداث املوؤهلة املذكورة اأعاله.

التخلي عن االتفاقية:

يقع التخلي عن التفاقية عندما تعلن �شدارة عن التخلي عن م�شروع املياه ال�شناعية و: )اأ( قبل تاريخ ت�شغيل م�شروع املياه ال�شناعية، عندما يتاأخر اإن�شاء 
حمطة املياه ال�شناعية عددًا حمددًا من الأيام خلف التاريخ املجدول لأي مرحلة مف�شلية حرجة حمددة يف "جدول التنفيذ"، واأخفقت مرافق يف اأن تثبت 
ل�شدارة قدرتها على تاأدية التزامها مبوجب اتفاقية ت�شغيل م�شروع املياه ال�شناعية، مع الأخذ يف العتبار قدرتها على الت�شريع. و)ب( يف اأو بعد تاريخ ت�شغيل 
م�شروع املياه ال�شناعية، وقوع اإخفاق عمدي ل عذر له من قبل مرافق يف ت�شغيل حمطة املياه ال�شناعية اأو اإتاحة )اإذا كانت حمطة املياه ال�شناعية قادرة 

على ذلك يف ذلك الوقت( الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها من املياه ال�شناعية وفقًا لأحكام اتفاقية توريد املياه ال�شناعية.

اإذا وقع التخلي عن امل�شروع قبل تاريخ ت�شغيل م�شروع املياه ال�شناعية، ف�شتكون �شدارة خمولة باإنهاء اتفاقية توريد املياه ال�شناعية، اأما اإذا وقت ذلك الإنهاء 
قبل قيام مرافق بتنفيذ عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء والبناء )EPC( فيما يتعلق مب�شروع املياه ال�شناعية، ف�شتكون �شدارة خمولة باحل�شول على تعوي�شات 
متفق عليها م�شبقًا م�شاوية للقيمة الكاملة من "�شقف التعوي�شات املتفق عليها م�شبقًا املتعلقة بالأعمال الإن�شائية" املحددة يف اتفاقية توريد املياه ال�شناعية.

أحداث اإلخالل )التقصير( وإنهاء العقد:

حتتوي اتفاقية توريد املياه ال�شناعية على اإحداث اإخالل متعارف عليها، وعدد من الأحداث املوجبة لالإنهاء. فاإن كان الإنهاء ب�شبب خلل )تق�شري( من )اأ( 
مرافق، ف�شيكون ل�شدارة اخليار يف �شراء م�شروع املياه ال�شناعية، اأو التوجيه بتفكيكه. اأو )ب( من �شدارة، اأو مل يكن ب�شب اأي من الطرفني، فعندها تلتزم 
�شدارة ب�شراء م�شروع املياه ال�شناعية، با�شتثناء يف حالة وجود قرار �شلبي باإعادة الو�شع على ما كان عليه بعد حادثة خ�شارة، ويف احلالة الأخرية، فيتعني 

اأن يتقا�شم الطرفان تكاليف تفكيك حمطة املياه ال�شناعية.

170



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

اأن تكون حمددة ب�شقف  قبل تاريخ ت�شغيل م�شروع املياه ال�شناعية، ف�شوف يعتمد �شعر ال�شراء على ا�شتمرار تكاليف تطوير م�شروع املياه ال�شناعية على 
ومعقولة قابلة للتحقق وقابلة للتدقيق املتكبدة من قبل مرافق، بحيث يخ�شع لعوامل الت�شخم )اإذ كانت �شدارة هي املق�شرة( اأو اخلف�ش )اإذا كانت مرافق 

هي املق�شرة( وذلك من خالل تطبيق ن�شب متفق عليها م�شبقًا بناًء على ظروف الإنهاء.

من وبعد تاريخ ت�شغيل م�شروع املياه ال�شناعية، ولكن قبل انق�شاء مدة املياه ال�شناعية الأولية، ف�شيقوم �شعر ال�شراء على القيمة ال�شافية احلالية لدفعات 
الطاقة الإنتاجية من املياه ال�شناعية املخ�شومة )مع ا�شتبعاد تكاليف الت�شغيل وال�شيانة الثابتة( الذي كان �شيتم ا�شتحقاقها ودفعها لباقي مدة العقد، 
خا�شعة لعوامل الت�شخم )اإذا كان �شدارة هي املق�شرة( اأو خمف�شة )اإذا كانت مرافق هي املق�شرة( وذلك من خالل تطبيق ن�شب متفق عليها م�شبقًا بناًء 

على ظروف الإنهاء.

حقوق التدخل

يجوز ل�شدارة التدخل وا�شتالم اإدارة الإن�شاء اأو الت�شغيل وال�شيانة مل�شروع املياه ال�شناعية وذلك بعد: )اأ( اإ�شدار اإ�شعار بالإنهاء من قبل اأي من الطرفني. 
)ب( اإخفاق مرافق بن�شر عدد كاف من املوظفني بعد حدث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد املياه ال�شناعية. )ج( حدث عدم موثوقية وذلك اإذا اخفقت 

مرافق يف توفري كمية متوا�شلة من املياه لغاية الطاقة الإنتاجية املتعاقد عليها من املياه ال�شناعية. اأو )د( اأحداث تق�شري معينة من قبل مرافق.

اتفاقية إعارة الموظفين 

األطراف:

اأرامكو ال�شعودية، و�شريك داو )هم معا ال�سركاء امل�ساندون وكل منهما �سريك م�ساند( و�شدارة )وي�شار اإلى �شدارة اإلى جانب �شريك اأرامكو ال�شعودية 
و�شريك داو، بـ "الأطراف" وكل منهم  بـ "طرف"(.

الغرض من االتفاقية:

تبني اتفاقية الإعارة الإجراءات وال�شروط والأحكام التي ميكن مبوجبها اإعارة املوظفني العاملني لدى اأحد ال�شركاء امل�شاندين )اأو �شركة تابعة لها( اإلى 
�شدارة لغر�ش م�شاعدة �شدارة يف تنفيذ اأعمالها وعملياتها.

مدة االتفاقية:

بداأ �شريان اتفاقية الإعارة  يف تاريخ 30  اأكتوبر 2011م، وميكن اإنهاء التفاقية، ما مل يتفق على خالف ذلك، عندما ي�شبح اأي من ال�شركاء امل�شاندين غري 
�شريك يف �شدارة.

إعارة الموظفين:

املوظفون املعينون:  ي�شبح كبار م�شئويل �شدارة املوظفني لدى ال�شركاء امل�شاندين موظفني معينني بعد )اأ( ت�شميتهم من قبل ال�شريك امل�شاند ذي ال�شلة، 
)ب( بعد اأن يتم تعيينهم من قبل جمل�ش اإدارة �شدارة، و )ج( بعد اأن يوقع ال�شريك امل�شاند على خطاب املوافقة على الإعارة.

املوظفون املعارون يف "املرحلة الأولى": مت تر�شيح عدد من املوظفني املعارين يف "املرحلة الأولى" اإلى �شدارة من قبل ال�شركاء امل�شاندين قبل التوقيع على 
اتفاقية الإعارة ، ويبا�شر املوظفون املعارون اإعارتهم يف اأو بحدود تاريخ اتفاقية الإعارة. وقد اأكمل كل �شريك م�شاند ت�شميات الإعارة املتعلقة باإعارة كل 
موظف يف "املرحلة الأولى"، و)بعد احل�شول على تاأكيد خطي من �شدارة بقبولها املعارين من هذا القبيل(، وقد قام كل �شريك م�شاند بتقدمي ل�شدارة 

اخلطابات املوقعة باملوافقة ال�شرورية على الإعارة.

املوظفون املعارون الآخرون: ميكن ل�شدارة اأن تطلب املوظفني املعارين بتقدمي طلب اإعارة اإلى ال�شركاء امل�شاندين بخ�شو�ش وظيفة حتددها �شدارة كوظيفة 
�شي�شغلها موظف معار. وبعد تقدمي مثل ذلك الطلب من �شدارة، ميكن لل�شركاء امل�شاندين ت�شمية املوظفني )امل�شمني( عن طريق تقدمي ت�شمية اإعارة يت�شمن 

البيانات املطلوبة عن امل�شمى. ويجوز ل�شدارة مقابلة واختيار اأي مر�شح وفقا لتقديرها املنفرد.

بعد اختيار امل�شمى، يتعني على ال�شريك امل�شاند ذي ال�شلة تزويد �شدارة بخطاب موافقة موقع لإعارة امل�شمى املعني.

�شوف يكون كل �شخ�ش من املعارين حتت �شيطرة وتوجيه واإ�شراف �شدارة خالل اإعارته، ول يجوز لأي موظف معار يف خالل مدة اإعارته )اأ( تنفيذ اأي 
خدمات ل�شالح، )ب( الدخول يف اأي اتفاقية نيابة عن، اأو )ج( اإلزام، اأي �شريك م�شاند اأو �شركة تابعة لها. 
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تكلفة وتعويضات ومزايا الموظفين المعارين:

ي�شمل اإجمايل املبلغ امل�شتحق الدفع من قبل �شدارة اإلى ال�شريك امل�شاند بخ�شو�ش اأي �شخ�ش من املعارين )اأ( املبلغ ال�شهري املنطبق لل�شخ�ش املعار على 
النحو املبني يف اجلداول الأ�شعار املرفقة باتفاقية الإعارة، )ب( اأي �شرائب، )ج( دفعة مبلغ مقطوع ذي اجتاه واحد مقابل اأعمال التجهيز، و )د( اأي مبالغ 

اأخرى ت�شمى "تكاليف املوظف املعار"، وي�شار لها جميعا بـ )تكاليف املوظفني املعارين(.

ال�شعر ال�شهري املبدئي لكل موظف معار )واأي اأ�شعار معدلة )انظر اأدناه((، يحددها كل �شريك م�شاند بح�شن نية كمتو�شط   تكلفة لل�شريك امل�شاند املعني 
)اأو �شركة تابعة له( لتوفري املوظف املعار اإلى �شدارة ا�شتنادا اإلى بلد املوظف املعار وم�شتوى وظيفته.  

ل ت�شمل الأ�شعار ال�شهرية لكل موظف معار )اأ( تكاليف ال�شكن اأو الأ�شرة يف موقع اإقليمي خارج اململكة، )ب( التاأمني الإ�شايف، )ج( النفقات العامة لل�شركة، 
)د( الفوائد اأو الأجور التي ل تتوفر عادة ملوظفي ال�شركاء امل�شاندين ذوي ال�شلة املوجودين يف و�شع مماثل، و )هـ( ال�شفر من واإلى اململكة الذي ل يتعلق 

باأعمال �شدارة )التكاليف امل�ستبعدة(.

يجوز لل�شريك امل�شاند تعديل ال�شعر ال�شهري املنطبق لكل موظف معار كل �شنة.  ويجوز لل�شريك امل�شاند زيادة ال�شعر املنطبق اخلا�ش بكل موظف معار بن�شبة 
ت�سل اإلى 5% دون موافقة الأطراف الأخرى. وتتطلب اأي زيادة مقرتحة تزيد عن 5% موافقة الأطراف الأخرى، اأو ميكن خالفًا لذلك البت فيه من خالل 

حل النزاع.

القوة القاهرة:

ت�شتمل اتفاقية الإعارة على �شرط عريف للقوة القاهرة. 

إنهاء اإلعارة:

تنتهي اإعارة اأي من املوظفني املعارين املعينني عندما ينتهي عمل املوظف املعار املعني كم�شوؤول كبري يف �شدارة.

بالن�شبة للحالت الأخرى غري اإعارة كبار امل�شوؤولني، يجوز اإنهاء الإعارة بوا�شطة اإ�شعار مدته �شبعة اأيام توجهه �شدارة بعد الت�شاور مع ال�شريك امل�شاند ذي 
ال�شلة اإذا قررت �شدارة )اأ( اأن اأداء اأو �شلوك املوظف املعار غري مقبول اإلى حد كبري، )ب( اإرتكاب املوظف املعار ت�شرفًا �شلوكيًا �شيئًا وجوهريًا، )ج( خرق 
جوهري من قبل املوظف املعار لإقراراته وتعهداته بالتزامه باتفاقية الإعارة، اأو )د( يف حال اأ�شبح املوظف املعار غري قادر ج�شديا اأو عقليا وغري قادر بالتايل 
على اأداء مهمة الإعارة. وعند مثل ذلك الإنهاء، وجب على ال�شريك امل�شاند ذي ال�شلة ت�شريح املعار على نفقته. ويجوز ل�شدارة ال�شعي ل�شتبدال املوظف 

املعار من ال�شركاء امل�شاندين و�شيكون ال�شريك امل�شاند ذو ال�شلة م�شئول عن تكاليف حتريك املوظف املعار.

بالن�شبة للحالت الأخرى غري اإعارة امل�شوؤولني الكبار، يجوز اإنهاء الإعارة بوا�شطة اإ�شعار مدته �شبعة اأيام يوجهه ال�شريك امل�شاند ذي ال�شلة الذي اأعار 
املوظف املعار يف حال )اأ( ف�شلت �شدارة يف تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق مبتطلبات التاأ�شرية اأو ال�شرائب وف�شلت يف ت�شحيح الإخفاق خالل 30 يوما اأو )ب( 
قيام �شدارة باإجراء تعديل جوهري على نطاق و/اأو مكان الإعارة. عند اإنهاء الإعارة لأي من الأ�شباب اأعاله، �شتقوم �شدارة بت�شريح املوظف املعار على 

نفقتها. و�شتكون �شدارة م�شئولة عن تكاليف حتريك املوظف املعار يف حال ت�شمية موظف معار بديل واعتماده. 

عند انتهاء مدة الإعارة، يقوم ال�شريك امل�شاند ذي ال�شلة بت�شريح ال�شخ�ش املوظف املعار واإعادته اإلى بلده، ويف حال ف�شل ال�شريك يف اإعادة املوظف املعار 
اإلى بلده �شتقوم �شدارة باإعادته. و�شتدفع �شدارة دفعة ت�شريح مقطوع مقابل يف اجتاه واحد على اأ�شا�ش بلد املوظف ودرجته الوظيفية. 

يف حالة وقوع ظروف غري متوقعة يف وقت بدء الإعارة )عدا القوة القاهرة( والتي تتطلب �شحب املوظف املعار قبل انتهاء الإعارة، يجوز عندها لل�شريك 
امل�شاند �شحب املوظف املعار، اأو يجوز  ل�شدارة طلب �شحبه،  من انتدابه بناء على اإ�شعار م�شبق مدته 60 يوما موجه اإلى �شدارة اأو ال�شريك امل�شاند ذي 
ال�شلة )ح�شب احلالة(. ويف حال �شحب موظف معار من قبل �شريك م�شاند، وجب على ال�شريك امل�شاند )اأ( حتمل تكاليف ت�شريح املوظف املعار امل�شحوب، 
)ب( ا�شتبدال املوظف املعار امل�شحوب يف اأو قبل تاريخ انتهاء اإعارة املوظف املعار امل�شحوب على نفقته، و )ج( حتمل تكاليف حتريك املوظف املعار البديل. 
يف حال طلبت �شدارة �شحب املوظف املعار، ف�شتتحمل �شدارة تكاليف ت�شريح املوظف املعار امل�شحوب ويف حال طلبت موظف معار بديل ف�شتتحمل تكاليف 

حتريك املوظف املعار البديل.  

تنتهي كافة الإعارات فور انتهاء اتفاقية الإعارة. 

التعويض:

وامل�شوؤوليات  اخل�شائر  كافة  ومقابل  من  العالقة  ذوي  الأ�شخا�ش  وبع�ش  م�شاند  �شريك  كل  اإ�شرار  من  واحلماية  عن  والدفاع  التعوي�ش  )اأ(  �شدارة  على 
واملطالبات من اأي نوع، والفوائد والعمولت اأو النفقات )مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة املعقولة وم�شاريف الدفاع �شد تلك امل�شوؤوليات واملطالبات( النا�شئة 
فيما يت�شل باأي فعل اأو اإغفال من جانب اأي موظف معار )عدا للحد الذي ت�شمل فيه هذه اخل�شائر تكاليف املوظف املعار( و )ب( اإعفاء كل �شريك م�شاند 
وبع�ش الأ�شخا�ش ذوي العالقة من امل�شوؤولية عن كافة اخل�شائر النا�شئة فيما يت�شل باأي فعل اأو اإغفال من جانب اأي موظف معار. ولن يتحمل اأي طرف اأي 
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م�شئولية فيما يت�شل باتفاقية الإعارة عن اأي فوات الأرباح اأو خ�شارة غري مبا�شرة اأو خ�شارة اإ�شافية اأو تبعية والأنواع الأخرى من اخل�شائر عدا اأي خ�شائر 
ناجمة عن �شوء ت�شرف متعمد اأو غ�ش اأو فيما يتعلق باخل�شائر الناجمة عن احلقوق اأو التزامات املتعلقة بال�شرية.

التنازل:

يجوز ل�شدارة التنازل عن اأو نقل اأو خالفًا لذلك الت�شرف بحقوقها والتزاماتها مبوجب اتفاقية الإعارة ك�شمان ل�شالح اأي موؤ�ش�شات مالية اأو وكيل اأو اأمني 
لها ممن يوفرون التمويل ل�شدارة فيما يتعلق بامل�شروع )املمولني(. ويجوز للممولني التنازل عن اأو نقل اأو بخالف ذلك الت�شرف بتلك احلقوق املتنازل عنها 

اإلى )اأ( اأي �شخ�ش ي�شتحوذ  على امل�شروع نتيجة اتنفيذ هذا ال�شمان اأو )ب( اأي جهة تخلف �شداره واأعمالها.

يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه والتزاماته مبوجب اتفاقية الإعارة اإلى �شخ�ش اآخر مبوافقة خطية م�شبقة من الأطراف الأخرى.

السرية:

تنطبق �شروط اتفاقية ال�شرية ال�شاملة على اتفاقية الإعارة وعلى اأية معلومات �شرية مقدمة اأو مت احل�شول عليها فيما يتعلق باتفاقية الإعارة ما مل تكن 
�شدارة طرفا يف اتفاقية تنطوي على اأحكام اأكرث �شرامة بالن�شبة لل�شرية من اتفاقية ال�شرية ال�شاملة، ويف هذه احلالة تطبق الأحكام الأكرث �شرامة.

تتاأكد �شدارة من اأن كل موظف معار هو على معرفة باأي اأحكام خا�شة بال�شرية الأكرث �شرامة من تلك الواردة يف اتفاقية ال�شرية ال�شاملة.

القانون الحاكم:

با�شتثناء اأحكام ال�شرية )التي تخ�شع للقانون الإجنليزي(، تخ�شع اتفاقية الإعارة لقوانني اململكة واللغة احلاكمة هي اللغة الإجنليزية.

حل المنازعات:

تت�شمن اتفاقية الإعارة اإجراءات ت�شوية املنازعات واللجوء للخرباء والتي تن�ش على التفاو�ش الأويل ومن ثم، اإذا لزم الأمر، اإلى احلل النهائي وامللزم من 
قبل هيئة حتكيم مكونه من ثالثة اأ�شخا�ش مقرها  لندن، وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية. وهناك �شروط ل�شم املنازعات مع منازعات مبوجب التفاقيات 

الأخرى املتعلقة بامل�شروع. هناك بع�ش امل�شائل املعينة واملتفق عليها يتولى خبري الف�شل فيها وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية.

عقد إجارة األرض الصناعية  

أطراف العقد:

وجمتمعني،  طرف  منهما  كل  الق�شم(،  هذا  لأغرا�ش  امل�ستاأجر  )ب�شفتها  و�شدارة  الق�شم(  هذا  لأغرا�ش  املوؤجر  )ب�شفتها  وينبع  للجبيل  امللكية  الهيئة 
الأطراف.

الغرض من العقد:

و�شع الأحكام وال�شروط التي على اأ�شا�شها مينح املوؤجر اأر�شا معينة للم�شتاأجر لغر�ش ال�شتخدام ال�شناعي )العني املوؤجرة(.

قيمة اإليجار:

يدفع الإيجار ال�شنوي عند التوقيع على عقد الإيجار. يجب على املوؤجر احلفاظ على الإيجار عند �شعر جتاري تناف�شي ولكن ميكنه اإعادة النظر يف اإيجار 
املرت املربع كل ع�شر �شنوات اأو عند جتديد عقد اإجارة الأر�ش ال�شناعية، اأيهما يقع اأول. يدفع اإيجار اإ�شايف مقابل ا�شتخدام ممرات خلطوط الأنابيب.

حيازة األراضي وحالتها:

تقبل العني املوؤجرة "كما هي" يف تاريخ عقد اإجارة الأر�ش ال�شناعية، ول يقدم املوؤجر اأي اإقرارات اأو �شمانات فيما يتعلق بحالة اأو مالئمة العني املوؤجرة. 
وللم�شتاأجر احلق يف ال�شتفادة الكاملة واحل�شرية وغري املقيدة من العني املوؤجرة، �شريطة ا�شتثناء  اآثار معينة قد يكت�شفها امل�شح يف الأر�ش املوؤجرة وكذلك 
ا�شتثناء كافة الأ�شياء ذات القيمة الأثرية اأو التاريخية التي يتم اكت�شافها من العني املوؤجرة. ويحتفظ املوؤجر بحقوق و�شول غري مقيدة اإلى الأر�ش لأغرا�ش 
�شيانة الآثار التي تكت�شف عن طريق امل�شح و�شيانة املرافق واحلق يف وقف اأعمال امل�شتاأجر يف حال اكت�شاف بنود ذات قيمة تاريخية اأو اأثرية اإلى حني اتخاذ 
قرار يف هذا ال�شاأن. وميكن للموؤجر تفقد جممع �شدارة بعد اإ�شعار معقول ل�شمان المتثال بعقد اإجارة الأر�ش. ول يجوز للم�شتاأجر اإقامة اإن�شاءات فوق 

املرافق املدفونة.
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التزامات األطراف:

امل�شتاأجر: )اأ( يجب على امل�شتاأجر اأن يقدم يف بداية كل �شنة هجرية تقارير �شنوية عن المتثال م�شدقة من اجلهات احلكومية ذات ال�شلة، )ب( يجوز 
للم�شتاأجر ا�شتخدام العني املوؤجرة / جممع �شدارة لالأغرا�ش امل�شموح بها فقط، )ج( يجب اأن يلتزم امل�شتاأجر ب�شيا�شات واأنظمة املوؤجر )مبا فيها �شيا�شات 
البيئة والأمن(. )د( يجب اأن ل يجري عمليات مكروهة اأو ي�شبب الإزعاج وعليه املحافظة على العني املوؤجرة يف حالة جيدة، )هـ( ينبغي اأن يراعي متطلبات 
ال�شعودة واملتطلبات الجتماعية للمجتمع، )و( هو امل�شوؤول عن الهند�شة والت�شميم وبناء البنية التحتية واملرافق العامة )مع �شرورة احل�شول على موافقة 
املوؤجر على ذلك(، مبا فيها تلك الواقعة خارج حدود املجموعة – �شيتم نقل ملكية الأعمال خارج حدود املجموعة اإلى املوؤجر دون تكلفة بعد القبول املبدئي 
لها ويجب على امل�شتاأجر تقدمي �شمان ملدة  12 �شهرا، )ز( هو امل�شوؤول عن تو�شيل وتوزيع املرافق العامة داخل العني املوؤجرة على نفقته اخلا�شة )مع مراعاة 
التطوير.  بها خالل مرحلة  املرتبطة  والأعمال  اأنابيب جديدة  وبناء خطوط  امل�شوؤول عن ت�شميم  ال�شاأن(، )ح( هو  املوؤجر يف هذا  احل�شول على موافقة 
و�شيانة واحلفاظ على اأنابيب املواد اللقيم والإنتاج اخلا�شة بامل�شتاأجر، )ط( يجب على امل�شتاأجر التعاون مع املوؤجر واملقاولني لتجنب التاأخري يف اجناز 
امل�شتاأجر  املمتلكات. )ي( يجب على  اأو  الأ�شخا�ش  اأ�شرار يف  اأو  اإ�شابات  وقوع  لتجنب  الواجب  وا�شتخدام احلر�ش  ال�شناعية  الأعمال يف مدينة اجلبيل 
احل�شول على كافة املوافقات املطلوبة من مقدمي اخلدمات )مبا يف ذلك من املوؤجر( لتلبية احتياجاته من املياه / �شبكة نظام املياه ومن الطاقة وتو�شيلها 
اإلى نقاط التوزيع، )ك( يجب على امل�شتاأجر اأن يقدم، عن طريق املوؤجر، طلبات للح�شول على قنوات / ترددات لالت�شالت، )ل( يجب اأن يدفع مقابل 
مرافق اخلدمات والت�شالت ح�شب الأ�شعار ال�شائدة يف مدينة اجلبيل ال�شناعية، و )م( يجب عليه تنفيذ اأعمال ت�شوية الأر�ش ور�ش الرتبة ونظام ال�شرف 

ال�شحي.

على املوؤجر )اأو اجلهة التي يتنازل لها ذات"القدرة املنا�شبة"( اأن يوفر ما يلي: )اأ( حقوق الو�شول وبنية حتتية قائمة معينة ملناولة املواد ال�شائبة بني حدود 
التحتية  البنية  و�شيانة  وبناء  ت�شميم  امل�شوؤول عن  هو  امل�شتاأجر  اأن  الرغم من  ال�شناعي )على  فهد  امللك  ميناء  املوؤجر عند ج�شر  املوؤجرة وحدود  العني 
اجلديدة(. وتتطلب طرق نقل املواد موافقة املوؤجر ويجوز للموؤجر تغيري طرق النقل وفقا ملتطلبات امل�شلحة العامة، )ب( خدمات اجلمع الدوري للنفايات 
ال�شلبة من نقطة خارج حدود العني املوؤجرة، )ج( عندما يكون جاهزا لذلك، الو�شول اإلى ال�شكك احلديدية )على الرغم من والبناء والبنية التحتية والربط 
مع �شبكة ال�شكك احلديدية �شتكون على ح�شاب امل�شتاأجر، �شريطة موافقة املوؤجر على الت�شميم(، و )د( ا�شتخدام ممرات خطوط الأنابيب )مقابل ر�شوم 
اآلية متفق  ا�شتخدام(. للموؤجر احلق يف اتخاذ الرتتيبات الالزمة لفح�ش و�شيانة خطوط ال�شكك احلديدية وخطوط الأنابيب على نفقة امل�شتاأجر ووفق 
عليها. ويجب على امل�شتاأجر تقا�شم ا�شتخدام اأي خطوط اأنابيب ت�شتخدمها �شركات اأخرى مماثلة لنقل منتجاتها بناء على طلب املوؤجر. ول يتحمل املوؤجر 

امل�شوؤولية عن اأي تعطل يف مرافق اخلدمة اأو اأي خ�شارة ناجمة عن ذلك.

األحداث الموجبة إلنهاء عقد اإليجار:

اأو قام  اإذا كان  اإذا كان التق�شري يتعلق بتلك اخلدمة( يف احلالت التالية )اأ(  اإنهاء خدمة معينة  اإجارة الأر�ش ال�شناعية )اأو  اإنهاء عقد  يجوز للموؤجر 
امل�شتاأجر )1( بالتخلي عن العني املوؤجرة و/اأو جممع �شدارة، )2( اأو باإجارة الأر�ش من الباطن اأو تنازل عن عقد اإجارة الأر�ش ال�شناعية اأو عن من اأي 
م�شلحة يف العقد دون موافقة املوؤجر اخلطية امل�شبقة، )3( مل يعد كيانا قائما ب�شورة �شرعية، )4( مل يدفع اأي جزء من الإيجار و/اأو اأي مبلغ م�شتحق 
الفعالية  الت�شريحات امل�شدرة ملجمع �شدارة كاملة  اأو )ب( توقف كون  اإجارة الأر�ش ال�شناعية،  باأي �شرط جوهري يف عقد  يلتزم  اأو )5( مل  للموؤجر، 
والنفاذ، اأو )ج( ح�شول اأحداث تلوث بيئي متكررة، و يف كل حالة، اإخفاق امل�شتاأجر اإما )1( يف ت�شحيح التق�شري خالل )90( يوما من اإ�شعار من املوؤجر له 

بذلك اأو )2( تقدمي اأدلة مقنعة باأنه �شوف ي�شلح التق�شري خالل فرتة مقبولة لدى املوؤجر.

عند انتهاء عقد اإجارة الأر�ش ال�شناعية، �شوف تعطى للم�شتاأجر مهلة �شتة اأ�شهر )مع موافقة املوؤجر( ليقوم خاللها بالتو�شل اإلى اتفاق مع املوؤجر لنقل 
جممع �شدارة اإلى كيان اآخر، اأو اإذا تعذر التفاق، اإعادة العني املوؤجرة اإلى حالتها ال�شابقة يف غ�شون 18 �شهرا من تاريخ الف�شل يف التو�شل اإلى اتفاق اأو اإنهاء 
عقد اإيجار الأر�ش، اأيهما اأ�شبق. و�شوف ي�شتمر امل�شتاأجر يف دفع الإيجار/ التكاليف اإلى حني اإعادة العني املوؤجرة اإلى حالتها ال�شابقة. واإذا اأخفق امل�شتاأجر 

يف اإعادة العني املوؤجرة اإلى حالتها ال�شابقة، ف�شيكون م�شئول عن كافة النفقات التي يتكبدها املوؤجر يف اإعادة الأر�ش اإلى حالتها ال�شابقة.

إعادة العين المؤجرة إلى المؤجر:

اإذا كان امل�شتاأجر ل ي�شتخدم كل العني املوؤجرة )ومل يتمكن امل�شتاأجر من اأن يثبت للموؤجر ب�شكل مقبول باأنه �شوف ي�شتخدم تلك امل�شاحة(، ميكن للموؤجر 
القيام ت�شل�شليًا مبا يلي: )اأ( تطبيق اإيجار مرتفع، )ب( توجيه امل�شتاأجر بتاأجري اجلزء غري امل�شتخدم اإلى كيان اآخر، و )ج( ا�شتعادة امل�شاحة ذات ال�شلة.

التأجير من الباطن والتنازل:

ل يحق للم�شتاأجر اأن يوؤجر من الباطن اأو يفر�ش اأعباء على العني املوؤجرة اأو يتنازل عن عقد اإجارة الأر�ش ال�شناعية لآخرين دون احل�شول على موافقة 
خطية م�شبقة من املوؤجر. وميكن للموؤجر التنازل مبح�ش اإرادته عن حقوقه/التزاماته مبوجب عقد اإجارة الأر�ش ال�شناعية اإلى كيان قانوين اآخر داخل 

اململكة لديه القدرة املنا�شبة لذلك، وبعد ذلك ي�شبح امل�شتاأجر متحررا من التزاماته.

وافق املوؤجر على نقل حقوق امل�شتاأجر مبوجب عقد اإجارة الأر�ش ال�شناعية اإلى امل�شاركة وذلك مبوجب خطاب بتاريخ 7 حمرم 1434هـ )املوافق 21 نوفمرب 
2012م(.
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ويرى امل�شدر اأن موافقة املوؤجر على هذا الإ�شدار غري مطلوبة.

التأمين:

يجب على امل�شتاأجر الحتفاظ بتغطية تاأمينية �شد امل�شوؤولية جتاه الغري وبحد اأدنى مقداره 10 ماليني ريال �شعودي مقابل اأي حادث واحد وذلك من �شركة 
تاأمني مرخ�ش لها من وم�شجلة لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. وميكن للموؤجر الطلب من امل�شتاأجر زيادة التغطية التاأمينية للحفاظ على التوافق مع 
خماطر تعر�ش املوؤجر للم�شئولية. �شيكون املوؤجر ومقاول خدمات اإدارته هم الأطراف املوؤمن لها. ويتعني على �شركات التاأمني التنازل عن حقوقهم يف احللول 

�شد املوؤجر وموظفيه.

حوادث القوة القاهرة:

لتنفيذ  للوقت  القاهرة احل�شول على متديد منا�شب  القوة  القاهرة. ويحق للطرف املت�شرر من  للقوة  اإجارة الأر�ش ال�شناعية تعريفا عرفيا  يحوي عقد 
التزاماته املتاأثرة.

المسؤولية والتعويض:

يجب على امل�شتاأجر تعوي�ش املوؤجر والدفاع عنه وحماية املوؤجر من الأ�شرار )وممثلي املوؤجر املفو�شني وموظفيهم وممثليهم( من كافة املطالبات وامل�شوؤوليات 
النا�شئة عن: )اأ( اإن�شاء اأو ت�شغيل اأو اإدارة العني املوؤجرة / جممع �شدارة  من قبل امل�شتاأجر، اأو عن اأي ظرف اأو حالة نا�شئة يف العني املوؤجلة اأو اأي اإهمال 
/ �شهو من قبل امل�شتاأجر اأو موظفيه، و )ب( ا�شتالم اأو ا�شتخدام موظفي امل�شتاأجر لأي خدمات / مرافق يقدمها املوؤجر وي�شتثنى من ذلك يف حال كانت 

املطالبة ناجمة عن اإهمال منفرد اإيجابي اأو �شوء ت�شرف متعمد من جانب الطرف امل�شتحق التعوي�ش.

يتحمل امل�شتاأجر م�شئولية  ت�شحيح بل ويجب عليه ت�شحيح اأي اأ�شرار ناجمة عن اأي اإهماله اأو اإ�شاءة ا�شتخدام اأو اأ�شرار تلحق بخطوط اأنابيبه الواقع منه . 
ويحتفظ املوؤجر بحقه يف اتخاذ )اأو اأن يتخذ الكيان املفو�ش من جانبه( تدابري عالجية وحت�شيل النفقات التي تكبدتها اإذا اأخل امل�شتاأجر يف القيام بذلك.

حل النزاع:

�شوف ي�شعى الأطراف حلل كافة النزاعات بينهم بح�شن نية وباأية و�شيلة يروها منا�شبة )مبا يف ذلك اإحالة النزاع اإلى اخلرباء(، ويف حال اإخفاقهم يف 
التو�شل اإلى حل ف�شيتم حل النزاع نهائيا من قبل ديوان املظامل.

القانون الحاكم:

يخ�شع عقد اإجارة الأر�ش ال�شناعية لقوانني اململكة العربية ال�شعودية.

اتفاقية الخدمات العامة

أطراف االتفاقية:

�شركة اأرامكو ال�شعودية )مقدم اخلدمات اأرامكو ال�شعودية(، �شركة داو ال�شعودية القاب�شة   بي يف )مقدم  خدمات داو، وي�شار اإليها جنبا اإلى جنب مع مقدم 
اخلدمات اأرامكو ال�شعودية بـ "مقدمي اخلدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة"( و�شدارة )وي�شار اإليها معا بـ "الأطراف"(.

الغرض من االتفاقية:

حتدد اتفاقية اخلدمات العامة الإجراءات وال�شروط والأحكام التي �شيقوم مبوجبها مزودو اخلدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة بتوفري )اأو �شمان توفري( 
بع�ش اخلدمات الفنية وغري التقنية املعينة اإلى �شدارة )مثل، خدمات املحا�شبة والتمويل، واملوارد الب�شرية، واملقاولت، واإدارة امل�شاريع، واخلدمات القانونية 

وتقنية املعلومات وخدمات الت�شويق والأعمال( )خدمات ال�شركاء( على النحو الوارد تف�شيله يف كل ملحق خدمة.

خدمات الشريك:

يجوز ل�شدارة طلب خدمات �شريك من اأي مقدم خدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة بوا�شطة تقدمي طلب تقدمي خدمات. وعلى اأي مقدم خدمات يف اتفاقية 
اخلدمات العامة اأن يقدم وخالل 30 يوما من تاريخ ا�شتالم طلب اخلدمات )اأو خالل اأي مدة اأخرى معقولة حتددها �شدارة( )يف حال رغبته يف تقدمي 
خدمات ال�شريك تلك( ملحقا باخلدمات املطلوبة يو�شح فيه الأتعاب املحددة واأية �شروط خا�شة. ويجوز ملقدم اخلدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة اأن 
يعر�ش تقدمي خدمات �شركاء من خالل تقدمي ملحق بتلك اخلدمات اإلى �شدارة. ويف حال موافقة �شدارة على �شروط اأي حملق خدمات، �شتقوم �شدارة 
ومقدم اخلدمات باتفاقية اخلدمات العامة )اأو ال�شركة املنت�شبة ملزود اخلدمة( بالتوقيع على امللحق. وعند التوقيع على ملحق اخلدمة، �شي�شمل كل حملق 
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خدمة �شروط اتفاقية اخلدمات العامة )اإل يف حالة وجود اأي ت�شارب، عندها �شتكون اتفاقية اخلدمات العامة هي ال�شائدة ما مل يتفق على خالف ذلك( 
و�شي�شكل امللحق عقدا منف�شال بني اأطرافه.

يجب اأن تتوافق خدمات ال�شركاء مع املمار�شة ال�شناعة اجليدة املتعارف عليها دوليا واملعايري املقبولة عموما يف جمال ال�شناعات الكيميائية، وعلى النحو 
الذي قد تعرف فيه هذه اخلدمات ب�شكل اأو�شع يف اأي ملحق خدمة.  ويف حال كان خدمة �شركاء دون امل�شتوى املطلوب، فيجب على مزود اخلدمة يف اتفاقية 
اخلدمات العامة ويف غ�شون ثالثة اأ�شهر بعد تقدمي اخلدمة، اإما )ح�شب اختيار �شدارة( اإعادة تنفيذ خدمة ال�شركاء هذه ب�شكل �شحيح دون اأي تكلفة على 
�شدارة اأو اإرجاع اأي مبالغ دفعتها �شدارة مقابل خدمة ال�شركاء تلك. يعترب  اإعادة التنفيذ اأو اإرجاع التكاليف مما ذكر هو و�شيلة اجلرب احل�شرية املتاحة 
امل�شوؤولية  العامة )اأو عن �شخ�ش مرتبط به(( كما يعترب ذلك  اتفاقية اخلدمات  ل�شدارة )اإل يف حال �شوء ت�شرف متعمد من جانب مزود اخلدمة يف 

احل�شرية على  مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة  فيما يتعلق باأي خدمة �شركاء دون امل�شتوى املطلوب.

ما مل يتفق على خالف ذلك، لن يقدم مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة اأية اإقرارات اأو التزامات اأو �شمانات فيما يتعلق باأي خدمة �شركاء. ويجوز 
ملزودي اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة )�شريطة توقيعهم على اتفاقيات ال�شرية( التعاقد من الباطن على تنفيذ خدمات ال�شركاء اأو ا�شتخدام ال�شركات 
التابعة لهم لتنفيذ  خدمات ال�شركاء. ويبقى مزودي اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة م�شئولني عن اأداء/عدم اأداء هوؤلء املقاولني من الباطن اأو ال�شركات 

التابعة لهم.

يجب على كل طرف احل�شول على املوافقات التي يحتاجها لأداء خدمات ال�شركاء. و�شتكون �شدارة م�شئولة عن اأي تكاليف اإ�شافية يتكبدها اأي مزود خدمة 
باتفاقية اخلدمات العامة يف احل�شول على تلك املوافقات.

يجوز لأطراف ملحق اخلدمة  طلب اإجراء تغيريات على خدمات ال�شركاء ويجب التفاو�ش على �شروط مثل هذه التغيريات بنوايا ح�شنة وفقا لالإجراءات 
الواردة يف اتفاقية اخلدمات العامة. ويجب على �شدارة تعوي�ش مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة عن التكاليف املعقولة التي يدفعها مزود اخلدمة 

من جراء اأي تغيريات من هذا القبيل.

التعويض  مقابل خدمات الشركاء:

ميكن اأن يتم التعوي�ش مقابل خدمات ال�شركاء اإما با�شتخدام طريقة: )1( ال�شعر الثابت، اأو )ب( ح�شاب تكلفة الوقت واملواد. ويف حال كان التعوي�ش �شعرا 
ثابتا، فيجب ت�شمني هام�ش معقول قائم على �شعر ال�شوق �شمن ال�شعر الثابت. اأما اإذا كان التعوي�ش قائما على الوقت واملواد، ف�شتتكون تلك التكاليف من 
)اأ( تكاليف العمالة التي يتكبدها مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة )اأو يتكبدها ال�شركات التابعة لها( لأداء خدمات ال�شركاء، )ب( امل�شروفات 
التي يدفعها مزود خدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة نيابة عن �شدارة مقابل املواد والإمدادات واخلدمات املتعاقد عليها اأو )واملفوترة اإلى �شدارة على اأ�شا�ش 

التكلفة زائدا 5%(، و )ج( هام�ش على اأ�شا�ش �شعر معقول يف ال�شوق وتكاليف القوى العاملة التي يتكبدها مزود اخلدمة اتفاقية اخلدمات العامة.

حيثما كان ذلك منا�شبا، �شوف يتفق كل من �شدارة ومزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة على تقدير )ا�شتنادا اإلى افرتا�شات متفق عليها( لأي خدمة 
ال�شركاء حت�شب على اأ�شا�ش الوقت واملواد قبل تنفيذ خدمة ال�شركاء تلك. و�شيقوم مزودي اخلدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة باإ�شعار �شدارة عند جتاوز 

التكاليف لأكرث من 10% من ذلك التقدير.

التعويضات وحدود المسؤولية:

�شتقوم �شدارة بتعوي�ش واإبراء والدفاع عن كل مزود خدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة وحمايته من الأ�شرار )واأ�شخا�ش معينني لهم عالقة مبقدم اخلدمة( 
اأداء خدمات  اأو عدم  باأداء  يتعلق  اأو فيما  النا�شئة عن  اأو الطلبات  اأو املطالبات  اأتعاب املحاماة املعقولة( وامل�شوؤوليات  التكاليف )مبا فيها  من و�شد كافة 
اأو جزئيا، عرب: )1( خرق اتفاقية اخلدمات  اأ�شهمت يف، كليا  اأو  اأو غري مبا�شر،  ال�شركاء والتي ت�شببت اأو ح�شلت باأي �شكل من الأ�شكال وب�شكل مبا�شر 
العامة )ما عدا اإلى املدى الذي كان فيه �شبب ما �شلف ذكره راجعًا اإلى  �شوء ت�شرف متعمد اأو تدين م�شتوى اأداء من جانب مزود خدمة يف اتفاقية اخلدمات 
العامة )اأو الأ�شخا�ش املرتبطني به( )2( الإهمال من جانب �شدارة منفردة، اأو �شوء �شلوكها املتعمد اأو فعلها اأو تق�شريها املتعمد )3( الإهمال الفردي من 
جانب مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة اأو اإهمال ج�شيم اأو تق�شري من جانب املزود )اأو من الأ�شخا�ش املرتبطني به((، )4( الإهمال املتزامن اأو 
الإهمال اجل�شيم اأو التق�شري من جانب اأي جمموعة من �شدارة، اأو من مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة اأو الأ�شخا�ش املرتبطني به، و )5( بحكم 
القانون اأو اأي انتهاك اأو عدم اللتزام باأي قانون منطبق اأو متطلب منطبق من اأي جهة حكومية، يف كل حالة �شواء كان ذلك العامل الفريد اأو عامال م�شاهما.

لن يكون مقدمو اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة م�شوؤولني نحو �شدارة عن اأي ف�شل يف اأداء التزاماتهم يف حال واإلى احلد الذي يكون فيه مثل هذا الف�شل 
ناجمًا عن اإجراءات خاطئة )مبا فيها التق�شريية( من قبل �شدارة اأو من قبل طرف ثالث يعمل نيابة عن �شدارة اأو عن ف�شل �شدارة اأو ذلك الطرف الثالث 
يف اللتزام مبتطلبات مالحق اخلدمة. وتتحمل �شدارة امل�شوؤولية عن التكاليف الإ�شافية التي يتكبدها اأي مزود خدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة فيما يتعلق 
مبثل ذلك الف�شل. وينبغي األ تتجاوز امل�شوؤولية الإجمالية لكل مزود خدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة )والأ�شخا�ش املرتبطني به( الأتعاب املدفوعة مقابل 
خدمة ال�شركاء التي اأدت اإلى وقوع امل�شوؤولية )وي�شتثنى من ذلك اإذا كانت الأ�شرار ناجمة ب�شكل مبا�شر وقريب عن �شوء ت�شرف متعمد من جانب مزود 

اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات العامة )اأو من الأ�شخا�ش املرتبطني به((.

ل يتحمل اأي طرف اأي م�شئولية عن اأي خ�شارة تبعية )مبا يف ذلك فوات الأرباح( بخالف اخل�شائر الناجمة عن حقوق اأو التزامات ال�شرية.
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القوة القاهرة:

تت�شمن اتفاقية اخلدمات العامة �شرطا عرفيا للقوة القاهرة.

مدة االتفاقية:

ت�شري مدة اتفاقية اخلدمات العامة من 30 اأكتوبر 2011م حتى الذكرى الثانية للتاريخ الأول الذي دخل فيه ملحق اخلدمة حيز املفعول والنفاذ. ويت�شمن 
�شياق ملحق اخلدمة مدة كل ملحق من مالحق اخلدمة. وتنتهي كافة مالحق اخلدمة عند انتهاء اتفاقية اخلدمات العامة.

إنهاء اتفاقية الخدمات العامة:

ما مل يتفق على خالف ذلك، يجوز لأي طرف اأن ينهي )كليا اأو جزئيا( اأي ملحق خدمة هو طرف فيه )اأ( دون �شبب بوا�شطة توجيه اإ�شعار من 90 يوما، )ب( 
نتيجة وجود تق�شري )انظر اأدناه(، اأو ) ج( نتيجة توجيه مزود خدمة �شركة داو اإ�شعارا )put notice( اإلى ال�شريك اأرامكو ال�شعودية عند تق�شري ال�شريك 
�شركة اأرامكو ال�شعودية مبوجب لتفاقية ال�شركاء. �شوف يتعاون مزودو اخلدمات يف اتفاقية اخلدمات العامة بح�شن نية لإنهاء/نقل خدمات ال�شركاء يف 

غ�شون ثالثة اأ�شهر من تاريخ توجيه ذلك الإ�شعار  .

اإذا اأخل طرف من اأطراف  ملحق اخلدمة بالتزام جوهري من التزاماته ومل يعالج اأو مل يتمكن من معاجلة التق�شري خالل 45 يوما من تاريخ ا�ستالمه 
اإ�شعارا بالتق�شري من الطرف غري املق�شر )ومل ي�شعى بجد ملعاجلة هذا التق�شري(، فاإنه يجوز للطرف غري املق�شر اإنهاء ملحق اخلدمة ذلك عن طريق 

توجيه اإ�شعار يحدد تاريخ اإنهاء ل يقع قبل 30 يوما بعد انتهاء الفرتة املبدئية البالغة 45 يوما.

التنازل :

يجوز ل�شدارة التنازل عن اأو الت�شرف بخالف ذلك يف حقوقها والتزاماتها مبوجب اتفاقية اخلدمات العامة ك�شمان للممولني. ويجوز للممولني التنازل عن 
اأو الت�شرف بخالف ذلك يف تلك احلقوق املتنازل عنها اإلى )اأ( اأي �شخ�ش ي�شتحوذ على امل�شروع نتيجة لتنفيذ هذا ال�شمان اأو )ب( خلف ل�شدارة واأعمالها. 
ويجوز ملزودي خدمات اتفاقية اخلدمات العامة التنازل عن اتفاقية اخلدمات العامة اأو اأي ملحق خدمة ل�شركات معينة تابعة لهم. ويتطلب اأي تنازل اآخر 

موافقة خطية م�شبقة من الأطراف الأخرى. و�شتظل �شدارة ملزمة ب�شروط ال�شرية يف اتفاقية اخلدمات العامة على الرغم من اأي تنازل.

الكشف عن المعلومات:

تنطبق �شروط اتفاقية ال�شرية ال�شاملة )OCA( على اتفاقية اخلدمات العامة. ويف حال كانت �شدارة طرفا يف اتفاقية تن�ش على �شروط �شرية اأكرث �شرامة، 
ف�شتطبق عليها �شروط ال�شرية الأكرث �شرامة.

حل المنازعات:

تت�شمن اتفاقية اخلدمات العامة الإجراءات اخلا�شة بحل املنازعات واللجوء للخرباء والتي تن�ش على التفاو�ش الأويل ومن ثم، اإذا لزم الأمر، اإلى احلل 
النهائي وامللزم من قبل هيئة حتكيم مكونة من ثالثة حمكمني مقرها  لندن، وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية. وهناك �شروط ل�شم منازعات مع منازعات 

مبوجب التفاقيات الأخرى املتعلقة بامل�شروع. هناك بع�ش امل�شائل املعينة واملتفق عليها يتولى خبري الف�شل فيها وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية.

القانون الحاكم:

تخ�شع اتفاقية اخلدمات العامة لأحكام القانون الإجنليزي.

مالحق الخدمة الموقعة:

مت اإبرام عدد من مالحق خدمة، وقد اأبرمت جميعها بتاريخ 1 يناير 2012، وذلك لتوفري خدمات لغر�ش )اأ( م�شاعدة �شدارة يف عالقاتها مع الأطراف 
الثالثة )على �شبيل املثال عرب مراجعة اخليارات بالن�شبة اإلى احل�شول على املواد اخلام من اأطراف ثالثة، وحتديد امل�شتثمرين ال�شناعيني الذين يعززون 
من قيمة امل�شروع )value park investors( وبناء مرافق خدمة م�شاندة امل�شروع( و )ب( توفري املوظفني  املوؤهلني ل�شدارة يف جمال العمل واملجالت 
التدريب   التنظيمي، وبرامج  الهيكل  الت�شنيعي )مثل و�شع  امل�شروع، )ج( م�شاعدة �شدارة يف برناجمها  تنفيذ واجناز  للم�شاعدة يف  والهند�شية  والتقنية 
وخطة ال�شتقطاب والتوظيف(، و )د( م�شاعدة �شدارة يف برنامج التمويل. و�شوف ينتهي  كل ملحق خدمة عند اإكمال خدمات ال�شركاء الواردة يف مالحق 

اخلدمة تلك.
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)MACFA( االتفاقية اإلطارية لعقد األتمتة الرئيسي

األطراف:

�شركة اأرامكو للخدمات بي يف وداو، )وي�شار لهما معًا، مع �شركة اأرامكو للخدمات، بكلمة املالك(، و�شركة )ABB( )مقاول الأمتتة الرئي�شي( )وي�شار لهم 
جميعًا بـ الأطراف، ولكل منهم على حدة بـ طرف يف التفاقية(.

الغرض من االتفاقية:

ت�شع التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي )MACFA( ال�شروط التي يتعاقد مبوجبها املالك مع مقاول الأمتتة الرئي�شي )MAC( لتوفري نظام حتكم 
متكامل بعمليات احلا�شب الآيل )IPCS( واخلدمات ذات ال�شلة.

مدة االتفاقية: 

تنتهي التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي يف املوعد الذي ينتهي لحقا بعد )10( ع�شر �شنوات اعتبارا من تاريخ 17 يناير 2011م، اأو )ب( بعد انتهاء 
كافة فرتات ال�شمان املتعلقة بالعمل الإجمايل، مبا يف ذلك اأي فرتات متديد لل�شمان والتزامات مقاول الأمتتة الرئي�شي املتعلقة بالعيوب يف النظام.

أوامر الشراء:

تعرتف التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي )MACFA( باأن املالك �شيربم عقودا منف�شلة مع مقاويل الهند�شة والبناء لتنفيذ الأعمال الإن�شائية اأو 
الأعمال املت�شلة بها يف جممع �شدارة وباأن املالك يرغب من مقاول الأمتتة الرئي�شي تنفيذ اأجزاء من العمل الإجمايل لكل من املالك ومقاويل الهند�شة 
وال�شراء )كل منهما م�شرتي( كجزء من العقود املنف�شلة املذكورة. ويجوز لكل م�شرتي الطلب من مقاول الأمتتة الرئي�شي تنفيذ العمل من خالل اإ�شدار اأمر 

�شراء اإلى مقاول الأمتتة الرئي�شي )MAC( )كل اأمر �شراء يعترب عقدا ملزما(.

العمل اإلجمالي:

يت�شمن نطاق عمل مقاول الأمتتة الرئي�شي )مبا يف ذلك اأوامر ال�شراء( )العمل الإجمايل( ما يلي: )اأ( الأعمال واخلدمات املن�شو�ش عليها يف جداول 
التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي، )ب( كافة الأعمال واخلدمات واللتزامات الأخرى التي يتعني على مقاول الأمتتة الرئي�شي تنفيذها مبوجب اأوامر 
ال�شراء، و )ج( اأي عمل عر�شي و/اأو خدمات ميكن ال�شتدلل ب�شكل معقول باأنه عمل �شروري / مطلوب لإجناز الأعمال واخلدمات يف الفقرتني )اأ( و 
)ب(. كما ميكن كذلك توجيه مقاول الأمتتة الرئي�شي يف اإطار اأي اأمر �شراء بتنفيذ عمل غري من�شو�ش عليه ب�شكل حمدد يف التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة 
الرئي�شي، �شريطة اأن يكون هذا العمل واقعًا �شمن توريد نظام التحكم املتكامل بعمليات احلا�شب الآيل )IPCS( واخلدمات ذات ال�شلة املطلوب توفريها 

من قبل مقاول الأمتتة الرئي�شي ملجمع �شدارة.

و�شوف يوفر مقاول الأمتتة الرئي�شي كافة ال�شلع )مبا فيها الأدوات وقطع الغيار(، واملواد واملعدات والرتاخي�ش والأدوات واملوظفني والإ�شراف وغريها من 
الأمور املطلوبة لال�شتخدام يف املرافق ولنظام التحكم املتكامل بعمليات احلا�شب الآيل كي يعمل وفقا لكافة متطلبات التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي 

وكل اأوامر ال�شراء.

ي�شمن مقاول الأمتتة الرئي�شي ما يلي: )اأ( تنفيذ واإمتام كافة الأعمال واخلدمات على م�شتوى يكون على الأقل طبقا للمبادئ التوجيهية اخلا�شة بالبنك 
بت�شليم  العمليات  اأمتتة  اأنظمة  املتوقع من مقاول ذي مهارات رفيعة وخربة يف جمال  النحو  املعمول بها، وعلى  والت�شاريح  القوانني  لكافة  الدويل، وطبقا 
مفتاح على النطاق العاملي ومنخرط يف اأعمال مماثلة يف ظروف مماثلة، )ب( اأن تكون الأعمال الإجمالية ونظام التحكم املتكامل بعمليات احلا�شب الآيل 
)1( خالية من العيوب، )2( اأن تكون م�شنعة وفقا لكافة املوا�شفات والت�شاميم املنطبقة والت�شنيع اجليد والفعال، وممار�شات الت�شنيع. )3( تعمل وفقا 
ملعايري الأداء واملعايري الأخرى املحددة يف التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي )با�شتثناء حالت عدم الدقة التي يتوجب على مقاول الأمتتة الرئي�شي 
ت�شحيحها(، و)4( تكون منا�شبة للغر�ش، و)ج( اأنه عند اكتمال العمل، يجب اأن يكون نظام التحكم املتكامل بعمليات احلا�شب الآيل مطابقا وقابال للت�شغيل 

وفقا متطلبات التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي وكافة القوانني املطبقة والت�شاريح املنطبقة.

ل يجوز ملقاول الأمتتة الرئي�شي ا�شتقطاب موظفي املالك )والأ�شخا�ش املرتبطني بهم( دون احل�شول على موافقة املالك.
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دفعات العقد:

يجب تنفيذ العمل الإجمايل ملقاول الأمتتة الرئي�شي مقابل دفعة مالية من قبل امل�شرتين �شعر العمل الإجمايل. و�شيكون �شعر العمل )اخلا�شع للتعديل وفقا 
لأحكام اأوامر ال�شراء( لكل اأمر �شراء هو جمموع املبالغ التالية: 

1.  املبالغ امل�شتحقة الدفع واملتعلقة بتنفيذ مقاول الأمتتة الرئي�شي لأي عمل قابل للتعوي�ش )على النحو املحدد يف التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي( 
مبوجب اأمر ال�شراء.

2.  ال�شعر املقطوع.

�شوف ينفذ مقاول الأمتتة الرئي�شي العمل الإجمايل مببلغ ل يزيد عن �شعر العمل الإجمايل ولن ي�شمح للمقاول بتعديل �شعر العمل الإجمايل )اأو اأي �شعر 
عمل( ب�شبب زيادة يف تكاليف ونفقات مقاول الأمتتة الرئي�شي يف توفري العمل الإجمايل )مبا يف ذلك التكاليف املتزايدة ب�شبب التقلبات يف اأ�شعار العمالت، 
اأو الزيادة يف تكاليف العمالة وما اإلى ذلك(. ومع مراعاة التعديالت الواردة يف اأوامر ال�شراء، �شوف تكون كافة الأ�شعار املحددة يف التفاقية الإطارية لعقد 

الأمتتة الرئي�شي اأ�شعارا ثابتة وغري قابلة للزيادة حتى نهاية عام 2013م.

يجوز بعد نهاية عام 2013م، زيادة بع�ش الن�شب والأ�شعار املعينة الواردة يف التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي بن�شبة ت�شل اإلى 3% �شنويا، وذلك رهنا 
بظروف معينة. وبالإ�شافة اإلى ذلك، تخ�شع بع�ش اأ�شعار املبلغ املقطوع للتغيري، اأثناء عملية الهند�شة والت�شميم الأولية )FEED(، يف حال تغري ذي �شلة 
يف نطاق وموا�شفات نظام التحكم املتكامل بعمليات احلا�شب الآيل . ويف حال تبني اأن الأ�شعار املحددة يف التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي اأ�شبحت 

بعد عام 2020م ل متثل الأ�شعار املعقولة يف ال�شوق للمعدات واخلدمات املماثلة، فجاز اإجراء تعديل معقول لل�شعر.

الجدول الزمني للعمل اإلجمالي

تن�ش التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي على �شرورة اأن يتفق مقاول الأمتتة الرئي�شي واملالك، مع ت�شرفهم بح�شن نية، على تواريخ مرحلية وتواريخ 
جمدولة لإجناز للعمل الإجمايل وتدوينها يف اأوامر ال�شراء.

العيوب في النظام:

يتعني على مقاول الأمتتة الرئي�شي اأن ي�شحح وعلى نفقته اأي عيوب م�شرتكة يف الت�شميم اأو عيوب ميكانيكية اأو عيوب اإنتاج، )عيوب النظام( والتي يحددها 
املالك ب�شكل معقول كعيوب قائمة ويبلغها للمقاول قبل انتهاء فرتة ال�شمان ذات ال�شلة.

اإذا مت ت�شحيح عيب يف النظام يف غ�شون اأقل من �شنة واحدة من انتهاء فرتة ال�شمان ذات ال�شلة، ف�شيتم تلقائيا متديد فرتة ال�شمان اخلا�شة بالبند الذي 
مت ت�شليحه وكافة البنود امل�شرتكة اأو امل�شابهة له يف العمل الإجمايل ملدة �شنة واحدة اعتبارا من تاريخ الت�شحيح املقبول للعيب يف النظام.

يف حال ظهور عيب خفي يف اأي جزء من العمل الإجمايل خالل خم�ش �شنوات بعد انتهاء فرتة ال�شمان ذات ال�شلة، فيجب على مقاول الأمتتة الرئي�شي يف 
هذه احلالة ت�شحيح العيب اإذا كان �شبب العيب راجعًا اإلى املقاول وهو ما يعني )يف جوهره( اإما اإهمال اأو ف�شل متعمد يف النتباه  الواجب لعواقب العمل 
الناق�ش والذي قد ل  يتم اكت�شافه قبل نهاية فرتة ال�شمان ذات ال�شلة. وبعد تنفيذ الإ�شالح الالزم للعيب، �شيتم �شمان العمل الذي مت اإ�شالحه لفرتة 

اأخرى مدتها �شنة واحدة.

ضمان الشركة األم:

ل يحق ملقاول الأمتتة الرئي�شي احل�شول على اأي دفعات م�شتحقه له من امل�شرتين مبوجب اأي اأوامر �شراء اإلى حني ح�شول املالك على �شمان من ال�شركة الأم 
)بال�شيغة التي يقبلها املالك(، موقع ح�شب الأ�شول من قبل املالك النهائي ملقاول الأمتتة الرئي�شي )اأو من �شخ�ش اآخر مقبول لدى املالك(.

القوة القاهرة:

تت�شمن التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي  يف �شياقها حكمًا عرفيًا حول القوة القاهرة.

إنهاء االتفاقية:

تن�ش التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي على حق الإنهاء من جانب واحد ل�شالح املالك يف اأي وقت بناء على اإ�شعار خطي موجه من املالك اإلى مقاول 
الأمتتة الرئي�شي. ول يحق ملقاول الأمتتة الرئي�شي احل�شول على اأي و�شيلة جرب اأو تعوي�ش يف اأي وقت فيما يتعلق باإنهاء من هذا القبيل لالتفاقية. ولن يوؤثر 

179



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

انتهاء اأو اإنهاء التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي  على اأي اأمر �شراء قائم يف تاريخ انق�شاء اأو اإنهاء التفاقية. على اأنه اإذا كان يحق للمالك )ب�شفته 
م�شرتيًا( مبوجب اأي اأمر �شراء اإنهاء اأمر �شراء ل�شبب، فاإنه يحق للمالك مع ذلك اإنهاء اأمر ال�شراء ذلك وكافة اأوامر ال�شراء احلالية التي هو طرف فيها، 

بغ�ش النظر عن ما اإذا كانت اأوامر ال�شراء الأخرى ت�شمل  احلق يف اإنهاء اأو ل.

:EPC حقوق التدخل بسبب الخرق أو التقصير من جانب مقاول أعمال الهندسة والشراء والبناء

اأعمال  اأمر �شراء مربم مع مقاول  اأي  اإنهاء مبوجب  اأي حق  يوما قبل ممار�شة   60 اإ�شعارا خطيا م�شبقا مدته  املالك  اإعطاء  الرئي�شي  الأمتتة  على مقاول 
الهند�شة وال�شراء والبناء )EPC(. واإذا قام املالك باإبالغ مقاول الأمتتة الرئي�شي خالل60 يوما من تاريخ ا�شتالمه الإ�شعار، بنيته )اأو نية ال�شخ�ش امل�شمى 
من قبله( على اإبرام اأمر �شراء جديد لالأعمال ذات ال�شلة بنف�ش �شروط اأمر ال�شراء الذي يرغب مقاول الأمتتة الرئي�شي اإنهائه، ف�شوف يربم مقاول الأمتتة 

الرئي�شي فورا اأمر ال�شراء اجلديد، وبعد اإبرام الأمر اجلديد فورا ينهي اأمر ال�شراء املطلوب اإنهاوؤه.

وتعترب اأي اأعمال جرى تنفيذها مبوجب اأمر ال�شراء الذي مت اإنهاوؤه باأنها ت�شكل جزءا من العمل مبوجب اأمر ال�شراء اجلديد. و�شيكون املالك اأو ال�شخ�ش 
اأمر ال�شراء اجلديد( عن الدفع مقابل العمل واخلدمات التي نفذها مقاول الأمتتة الرئي�شي، وذلك  امل�شمى من قبله م�شئولني )من تاريخ �شريان مفعول 
بالقدر الذي مل يدفع فيه مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء مقابل تلك الأعمال من قبل مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والبناء )EPC( مبوجب اأمر ال�شراء 
الذي مت اإنهاوؤه. ويف حال مت معاجلة خرق اأو تق�شري ارتكبه مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء و�شحب مقاول الأمتتة الرئي�شي اإ�شعاره لإنهاء اأمر ال�شراء خالل 
فرتة الإ�شعار البالغة 60 يوما دون رفع اأي مطالبة �شد مقاول اأعمال الهند�شة وال�شراء والبناء )EPC(، ف�شوف ينتفي عندها حق املالك اأو ال�شخ�ش امل�شمى 

من قبله يف اإبرام اأمر �شراء جديد.

اتفاقية الخدمات طويلة األجل:

اإذا طلب املالك ذلك، �شوف يربم مقاول الأمتتة الرئي�شي اتفاقية خدمات طويلة الأجل مع املالك )ال�شخ�ش امل�شمى من قبله( فيما يتعلق بالعمل الإجمايل. 
ولن تتاأثر اتفاقية اخلدمات طويلة الأجل هذه باأي انق�شاء اأو اإنهاء لحق لالتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي.

السرية:

يوافق مقاول الأمتتة الرئي�شي على عدم الك�شف لأي �شخ�ش اأو اأن ي�شتخدم ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر )ما عدا يف اأداء التزاماته مبوجب التفاقية الإطارية 
لعقد الأمتتة الرئي�شي( اأي معلومات �شرية للمالك )كما هو مو�شح يف التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي( اإل مبوافقة خطية م�شبقة من املالك.

التعويضات العامة:

يعو�ش مقاول الأمتتة الرئي�شي املالك والأ�شخا�ش ذوي ال�شلة فيما يتعلق بكافة املطالبات املتعلقة بالإ�شابات اجل�شدية و/اأو الأ�شرار يف املمتلكات من اأي 
طرف ثالث �شببها مقاول الأمتتة الرئي�شي اأو الأ�شخا�ش املرتبطني بها فيما يت�شل بالعمل الإجمايل اأو بالتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي اأو باأي اأمر 
�شراء. و�شيقوم مقاول الأمتتة الرئي�شي بتعوي�ش املالك والأ�شخا�ش املرتبطني ب�شكل منف�شل �شد كافة املطالبات عن الإ�شابات اجل�شدية اأو الأ�شرار يف 

املمتلكات التابعة لأي من الأ�شخا�ش املرتبطني مبقاول الأمتتة الرئي�شي فيما يتعلق امل�شروع، بغ�ش النظر عمن ت�شبب يف الإ�شابة.

الأ�شخا�ش  من  باأي  تلحق  التي  اجل�شدية  الإ�شابات  املتعلقة  املطالبات  كافة  �شد  به  املرتبطني  والأ�شخا�ش  الرئي�شي  الأمتتة  مقاول  بتعوي�ش  املالك  يقوم 
املرتبطني باملالك، بغ�ش النظر عمن ت�شبب يف الإ�شابة. كما يقوم املالك اأي�شا بتعوي�ش مقاول الأمتتة الرئي�شي والأ�شخا�ش املرتبطني به �شد كافة املطالبات 
املتعلقة بال�شرار اأو الفقدان الذي يلحق بامل�شنع اأو املباين اأو املعدات اأو اأي ممتلكات اأخرى تابعة للمالك والأ�شخا�ش املرتبطني به، ولكن فقط اإلى احلد 

الذي تتجاوز فيه هذه اخل�شارة مبلغ 100.000 دولر اأمريكي، بغ�ش النظر عمن �شبب ال�شرر اأو اخل�شارة.

األضرار التبعية:

لن يكون اأي من الطرفني، مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات املعينة، م�شئول نحو الطرف الآخر عن اأي خ�شارة تبعية )مبا يف ذلك فوات الأرباح اأو الإيرادات(. 
وبا�شتثناء ما يتعلق بخرق للتزاماته يف احلفاظ على ال�شرية، فلن تتجاوز امل�شوؤولية الق�شوى ملقاول الأمتتة الرئي�شي بالن�شبة لأية مطالبة وفقا لالتفاقية 
الرئي�شية لإطار عقد الأمتتة 100% من املبلغ املدفوع من قبل املالك طبقا لالتفاقية الرئي�شية لإطار عقد الأمتتة  بالإ�شافة اإلى اإجمايل املبلغ املدفوع مبوجب 
اأوامر ال�شراء كما يف تاريخ وقوع �شبب املطالبة، ويجب يف اأي حال من الأحوال األ تتجاوز قيمة املطالبة مبلغ وقدره 100 مليون دولر اأمريكي. وت�شقط كافة 
اأو املتعلقة بالتفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي ما مل ترفع خالل �شنة واحدة من وقت  اأ�شباب الدعوى �شد مقاول الأمتتة الرئي�شي والتي تن�شاأ عن 

وقوعها.

عقد الضمان:

ك�شرط م�شبق حلق مقاول الأمتتة الرئي�شي الدخول اإلى جممع �شدارة، يف تاريخ التوقيع على التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي، فاإنه يتوجب على 
ال�شامن على عقد  توقيع  الرئي�شي( واحل�شول على  الأمتتة  لعقد  الإطارية  التفاقية  املو�شحة يف  )بال�شيغة  ال�شمان  اإبرام عقد  الرئي�شي  الأمتتة  مقاول 
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ال�شمان املذكور، وذلك لغر�ش و�شع ترتيب لل�شمان املتبادل مع املقاولني الآخرين العاملني يف موقع جممع �شدارة. وا�شتنادا اإلى عقد ال�شمان، يقوم مقاول 
الأمتتة الرئي�شي ب�شمان املقاولني الآخرين العاملني يف املوقع �شد الإ�شابات ال�شخ�شية والأ�شرار يف املمتلكات التي تلحق مبقاول الأمتتة الرئي�شي اأو اأي من 
ال�شركات التابعة لها الذين ي�شاركون يف تقدمي اأي جزء من الأعمال مبوجب التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي. وبالإ�شافة اإلى ذلك، ي�شمن مقاول 
الأمتتة الرئي�شي املقاولني الآخرين �شد اأية دعاوى تن�شاأ عن اأو تتعلق بالغ�ش اأو �شوء ت�شرف متعمد من جانب مقاول الأمتتة الرئي�شي، اأو اأي خرق من جانبه 

لأي قانون ينطبق يف اأدائه للتزاماته مبوجب التفاقية الرئي�شية لإطار عقد الأمتتة.

التأمين:

يجب على مقاول الأمتتة الرئي�شي الرتتيب للح�شول على والحتفاظ  يف كافة الأوقات خالل مدة التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي، ببوال�ش تاأمني 
منا�شبة لتعوي�ش العمالة وامل�شوؤولية العامة وتاأمني ال�شيارات بحدود تاأمينية حمددة.  

القانون الحاكم وحل المنازعات:

تخ�شع التفاقية الرئي�شية الإطارية لعقد الأمتتة للقانون الإجنليزي و�شيتم حل اأي نزاع نهائيا عن طريق التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية.

التنازل  والتعاقد من الباطن:

يجوز للمالك يف اأي وقت )ودون موافقة مقاول الأمتتة الرئي�شي( التنازل عن اأو اإحالة اأي من حقوقه و/اأو التزاماته اإلى اأي ع�شو يف جمموعة املالك اأو اإلى 
مقر�شي املالك. ومع مراعاة ما تقدم، فاإن اأي تنازل اأو اإحالة اأو اإثقال اأو رهن �شواء من قبل املالك اأو مقاول الأمتتة الرئي�شي لأطراف ثالثة يتطلب موافقة 
خطية م�شبقة من الطرف الآخر. ول ميكن ملقاول الأمتتة الرئي�شي التعاقد من الباطن اأو تفوي�ش اأي من التزاماته اأو واجباته كليا اأو جزئيا، اإلى اأي طرف 

يف اأي وقت دون احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من املالك.

فشل مقاول األتمتة الرئيسي في أدائه:

يف حال ف�شل مقاول الأمتتة الرئي�شي يف اأداء اأي من التزاماته مبوجب التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شي )MACFA(، يجوز للمالك عندها )بعد 
توجيه اإ�شعار خطي م�شبق مدته 14 يوما ملقاول الأمتتة( اأداء التزامات مقاول الأمتتة اأو العمل يف  �شبيل اأدائها، على م�شئولية  ونفقة مقاول الأمتتة ودون قيد 

اأو امل�شا�ش باأي و�شائل جرب اأخرى قد تتاح للمالك.

المالك ليس مسئوال عن مقاولي عقود الهندسة والشراء:

لن يكون املالك م�شئول حتت اأي ظرف من الظروف جتاه مقاول الأمتتة الرئي�شي فيما يتعلق باأي اأمر �شراء يربمه اأي مقاول عقد هند�شة وم�شرتيات و/اأو  
فيما يتعلق باأي فعل اأو اإغفال من اأي مقاول عقد هند�شة وم�شرتيات، با�شتثناء احلالت التي يربم فيها املالك اأو من ميثله اأمر �شراء جديد مع مقاول الأمتتة 
بعد توجيه مقاول الأمتتة اإ�شعار اإنهاء بخ�شو�ش تق�شري اأو خرق من جانب مقاول عقد اأعمال الهند�شة وال�شراء مبوجب اأمر �شراء )كما هو مو�شح اأعاله(.

اتفاقيات التقنية

اأبرمت �شدارة اتفاقيات تراخي�ش واتفاقات نقل التقنية مع بع�ش من الأطراف املقابلة املو�شحة يف ق�شم خا�ش من هذه الن�شرة بعنوان "نظرة عامة على 
ال�شناعة - التقنية والرتاخي�ش". وحتكم هذه التفاقات ال�شروط والأحكام التي يحق مبوجبها ل�شدارة الو�شول اإلى التقنية املطورة من قبل املرِخ�شني 

وبراءات الخرتاع اخلا�شة بهم، وذلك لكون هذه التقنية �شرورية لت�شغيل خمتلف الوحدات التي يتاألف منها جممع �شدارة.

اتفاقيات الخدمات الفنية. 1

اأبرمت �شركة داو العربية ال�شعودية ما يلي: )اأ( اتفاقيات اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة)IK-PRE-TSAs( ، و)ب( اتفاقيات اخلدمات الفنية 
OOK-( و�شوف تربم �شركة داو الأوروبية القاب�شة: اتفاقيات خدمات التقنية بعد قبول خارج اململكة ، )IK-POST-TSAs( بعد القبول  داخل اململكة
POST-TSAs( ، )تعرف جميعها باتفاقيات خدمات التقنية(. وهناك اتفاقية خدمات تقنية لكل من تقنيات داو التالية: )1( حملول البويل ايثيلني، )2( 

املطاط ال�شناعي املحلول، )3( جليكول الربوبيلني PG، )METEOR ™ HEXTEO ™( )4( اأك�شيد الإيثيلني EO، )5( املثيلني البوليمريي الثنائي الفينل 
 )9( ،)KOH( البوليولت )8( ;)DMC( شيانيد املعادن الثنائي البوليويل� )7( TDI التولوين الثنائي اليزو�شيانات )6( )PDMI( الثنائي اليزو�شيانات
الأمينات )اأمينات  الإيثانول EOA واأمينات الإيثيلني EA(، )10( اإيثريات بيوتيل اجلاليكول )PGE( )11( اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي 

)HPPO(، )12( الكلور القلوي، و ) 13( البويل اثيلني منخ�ش الكثافة، عايل ال�شغط.
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األطراف:

تربم كل من �شركة داو العربية ال�شعودية )مقدم خدمة اتفاقية خدمات التقنية( و�شدارة )املتلقي( اتفاقية اخلدمات الفنية ما قبل القبول داخل اململكة 
)IK-PRE-TSAs( واتفاقية اخلدمات الفنية ما  بعد قبول داخل اململكة  )IK-POST-TSA(، )وي�شار لهما معا بـ الأطراف ولكل منهما على حدة بـ 

طرف(.

يتعلق  )فيما  القاب�شة  الأوروبية  داو  �شركة  بني   ،)OOK-POST-TSA( اململكة القبول خارج  بعد  الفنية  اتفاقيات اخلدمات  من  اتفاقية  كل  اإبرام  يتم 
للكيميائيات  و�شركة �شدارة  الفنية(  مقدم اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات   ،OOK-POST ،TSA اململكة  القبول خارج  بعد  الفنية  باتفاقية اخلدمات 
)امل�شتلم( )فيما يتعلق باتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة OOK-TSA-POST، وي�شار لهم معا بـ الأطراف ولكل منهم على حدة طرف(.

الغرض من االتفاقية:

�شوف يقوم مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات الفنية، ب�شكل مبا�شر اأو من خالل ال�شركات التابعة لها، بتوفري اخلدمات للمتلقي مل�شاندته، فيما يتعلق مبا 
يلي: )اأ( كل اتفاقية من اتفاقيات اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة )PRE-IK-TSA(: الت�شغيل التجريبي وبدء ت�شغيل امل�شنع واإجراء الختبارات 
يف اأو قبل قبول امل�شنع، مبا يف ذلك عمليات املعاينة، و)ب( كل اتفاقية خدمات فنية بعد قبول داخل اململكة )-IK-POST-TSA( وكل اتفاقية خدمات فنية 
بعد قبول خارج اململكة )OOK-POST-TSA(: م�شاعدة روتينية م�شتمرة مل�شاعدة املتلقي يف اإيجاد م�شتوى ال�شتقاللية مبا ي�شاند عملياته اليومية، مبا يف 
ذلك امل�شاعدة يف ت�شغيل و�شيانة امل�شنع، وا�شتخدام ومناولة املواد املحفزة، مناولة املنتج، وغريها من اخلدمات الإ�شافية بعد قبول امل�شنع )اخلدمات(. 
و�شوف يتم تنفيذ اخلدمات املن�شو�ش عليها يف اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة كما ميكن كذلك توفري خدمات اإ�شافية، مثل الهند�شة 
والتدريب والبحث والتطوير )R&D( مبوجب اتفاقياتة اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة )IK-POST-TSAs( اتفاقيات اخلدمات الفنية بعد 

القبول خارج اململكة عمال مبالحق اخلدمة.  

مدة االتفاقية:

تبداأ كل اتفاقية من اتفاقيات اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة يف تاريخ توقيعها من جانب الطرفني وتنتهي يف تاريخ قبول امل�شنع على النحو املحدد 
يف التفاقيات املتطابقة لرتخي�ش التقنية من داو )اتفاقيات تراخي�ش التقنية(.

يبداأ نفاذ كل من اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة واتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة يف تاريخ قبول امل�شنع وتنتهي يف 
الذكرى ال�شنوية 15 لتاريخ قبول امل�شنع. ومتدد مدة التفاقية تلقائيا لفرتات متتالية ملدة عام واحد، ما مل يتم اإنهاوؤها بوا�شطة اإ�شعار عدم جتديد مدته 12 

�شهرا على الأقل قبل انتهاء مدتها املبدئية اأو مدة متديدها.

إنهاء االتفاقية:

يجوز ملزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات التقنية اإنهاء كل اتفاقية من اتفاقيات اخلدمات الفنية )TSA( )اأ( فور توجيه اإ�شعار اإنهاء خطي )اأو فيما يتعلق 
بكل من اتفاقية خدمات فنية بعد القبول داخل اململكة واتفاقية خدمات فنية بعد القبول خارج اململكة بوا�شطة توجيه اإ�شعار خطي مدته 6 اأ�شهر( اإذا كان 
املتلقي يف حالة خرق جوهري للتزام الدفع اأو خرق للتزام بال�شرية،  ح�شبما  يوؤكده قرار التحكيم، وهو اخلرق الذي مل يتم ت�شحيحه خالل 60 يوما من 

�شدور قرار التحكيم، )ب( عند انتهاء اتفاقية ترخي�ش )TLA( التقنية ذات ال�شلة، اأو )ج( على النحو املبني يف اإ�شعار الإنهاء.

يف حال ف�شل طرف يف اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة  ف�شال كبريا يف اأداء التزام جوهري من التزاماته )وف�شل يف معاجلة التق�شري خالل 
60 يوما(، فاإنه يجوز للطرف غري املق�شر تعليق اأداء التزاماته املتعلقة باخلرق بوا�شطة توجيه اإ�شعار خطي. ويجوز لأي طرف يف اتفاقية اخلدمات الفنية 

قبل القبول داخل اململكة تعليق الأداء اأي�شا بعد وجود منط من التاأخري يف ال�شداد اأو عدم ال�شداد من قبل الطرف الآخر.

يجوز للمتلقي اإنهاء اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة اأو اإنهاء اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة يف اأي وقت بعد توجيه اإ�شعار 
خطي مدته 12 �شهرا. 

التكلفة:

حتدد كل اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة  ر�شوما م�شتحقة الدفع اإلى مزود اخلدمة باتفاقية اخلدمات الفنية )TSA(. وطبقا لكل اتفاقية 
اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة واتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة: يتعني توفري م�شاعدة روتينية م�شتمرة مقابل اأتعاب حمددة. 

حادثة القوة القاهرة:

تت�شمن ن�شو�ش اتفاقيات اخلدمات الفنية �شروطا معينة متعارف عليها للقوة القاهرة وتعريفات "حلوادث القوة القاهرة". و�شتكون حوادث القوة القاهرة 
التي توؤثر جوهريًا على كافة التزامات اأحد الطرفني اأو كالهما �شببا لتمديد مدة اتفاقية توريد املحفزات مع داو )TSA( لفرتة م�شاوية لتلك التي مت خاللها 

توقف اأداء تلك اللتزامات اأو تاأخر اأدائها )ل تتجاوز 12 �شهرا(. ولن تعفي حادثة القوة القاهرة التزامات اأي طرف بال�شداد. 
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وسائل الجبر:

اإذا قدم مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات الفنية خدمة دون امل�شتوى املطلوب وجب على مزود اخلدمة باتفاقية اخلدمات الفنية، فيما يتعلق بكل: )اأ( 
اتفاقية اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة ، وعلى وجه ال�شرعة وعلى نحو �شحيح اأن يعيد وعلى نفقته اخلا�شة اأداء اخلدمة التي دون امل�شتوى والتي 
اأخذ علما بها اأو مت اإ�شعاره بها خالل �شتة اأ�شهر من قبول امل�شنع. و)ب( كل اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة اأو اتفاقية اخلدمات الفنية 
بعد القبول خارج اململكة ، اإما اأن تعيد تنفيذ اأي خدمة دون امل�شتوى ب�شكل �شحيح ودون تكلفة اإ�شافية على املتلقي اأو اأن تعيد للمتلقي املبالغ املدفوعة لتنفيذ 
هذه اخلدمة �شريطة قيام املتلقي باإبالغ مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات الفنية خطيا يف موعد ل يتجاوز ثالثة اأ�شهر بعد ت�شليم اخلدمة التي دون امل�شتوى 
املطلوب. وفيما يتعلق بكل اتفاقية من اتفاقياته اخلدمات الفنية بعد القبول داخل اململكة اأو اتفاقية اخلدمات الفنية بعد القبول خارج اململكة ، لي�ش هناك 
التزام على مزود اخلدمة يف اتفاقية اخلدمات الفنية بتحمل تكاليف اليد العاملة اأو تكاليف من جيبه اخلا�ش لأعمال اإعادة التنفيذ الت�شحيحية التي تتجاوز 

املبلغ املذكور يف الفاتورة الأ�شلية، اإل اإذا وافق املتلقي على دفع اأي مبلغ زائد.

اتفاقيات  به( )ويف حالة  العالقة  الأ�شخا�ش ذوي  �شوء ت�شرف  )اأو  الفنية  اتفاقية اخلدمات  املتعمد من جانب مزود اخلدمة يف  ال�شلوك  �شوء  با�شتثناء 
اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة، ودون امل�شا�ش مبنفعة اأي و�شائل جرب �شرر متاحة لت�شلم اخلدمة مبوجب اتفاقية ترخي�ش التقنية( فاإن اإعادة اأداء 

اأو ت�شحح اخلدمات اأو رد املبالغ هي و�شيلة جرب ال�شرر الوحيدة املتاحة مل�شتلم اخلدمة دون امل�شتوى املطلوب.

الضمانات:

على كل طرف اأن يدافع عن وي�شمن ويحمي الطرف الآخر من الأ�شرار )و اأن يفعل نف�ش ال�شيء بالن�شبة لالأ�شخا�ش املرتبطني به اإذا انطبق ذلك( من اأي 
مطالبة اأو م�شئولية ناجمة عن مر�ش اأو اإ�شابة اأو وفاة العاملني اأو املمثلني التابعني لذلك الطرف اأو خ�شارة اأو �شرر يلحق مبمتلكات املوظفني اأو املمثلني 
التابعني للطرف الآخر والتي تن�شاأ عن اأداء اأو ا�شتالم ذلك الطرُف اأو ممثلوه اخلدمات مبوجب اتفاقية اخلدمات الفنية )اأو ت�شغيل امل�شنع يف حالة اتفاقيات 
اخلدمات الفنية قبل القبول داخل اململكة(. وعلى املتلقي الدفاع عن و�شمان وحماية مزود اخلدمة باتفاقية اخلدمات الفنية من الأ�شرار )و اأن يفعل نف�ش 
ال�شيء بالن�شبة لالأ�شخا�ش املرتبطني به اإذا انطبق ذلك( مقابل امل�شوؤوليات / اخل�شائر املحددة الناجمة عن الت�شميم والبناء وال�شيانة والإ�شراف اأو ت�شغيل 

و�شالمة منتجات املتلقي اأو مرافقه اأو املعدات املتواجدة فيها. 

)TSA( سقف مسئولية مزود الخدمة في اتفاقية الخدمات الفنية

ما عدا يف حالة الأ�شرار الناجمة ب�شكل مبا�شر اأو قريب عن �شوء ال�شلوك املتعمد اأو اخلرق اجلوهري املتعمد من قبل مزود اخلدمة باتفاقية اخلدمات الفنية 
الفنية )مبا يف ذلك مبوجب امل�شوؤولية التق�شريية وب�شبب خرق غري  )اأو عن الأ�شخا�ش املرتبطني به( فاإن امل�شوؤولية الإجمالية طبقا لتفاقية اخلدمات 

متعمد اأو غري جوهري( هي م�شئولية حمددة ب�شقف معني. ول يتحمل اأي طرف امل�شوؤولية نحو الطرف الآخر عن اأي خ�شارة غري مبا�شرة اأو خ�شارة تبعية.

القانون الحاكم:

تخ�شع كل اتفاقية من اتفاقيات اخلدمات الفنية اإلى القانون الإجنليزي.

السرية:

تنطبق اأحكام اتفاقية ال�شرية ال�شاملة )OCA( على كافة اتفاقيات اخلدمات الفنية. وفيما يتعلق بكل اتفاقية خدمات التقنية قبل القبول داخل اململكة، 
فبعد انق�شاء اأو اإنهاء اتفاقية ال�شرية ال�شاملة وفقا لأحكامها، لن ي�شمح للمتلقي ا�شتخدام اأو الك�شف عن املعلومات ال�شرية التقنية لدعم اأي طرف ثالث 
املعلومات  تلك   فيه  ت�شكل  قد  الذي  اإلى احلد  امل�شنع  وهند�شة  املرتبطة برتخي�ش  اأو  عنها  يك�شف  التي  املعلومات  م�شتثنى،  ا�شتخدام  اأي  ل�شتخدام، يف 

معلومات فنية �شرية وفقا لتفاقية ال�شرية ال�شاملة.

حل المنازعات:

تن�ش اتفاقيات اخلدمات التقنية على التفاو�ش الأويل ومن ثم، اإذا لزم الأمر، اإلى احلل النهائي وامللزم من قبل هيئة حتكيم مكونه من ثالثة حمكمني مقرها  
لندن، وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية. وهناك �شروط ل�شم املنازعات مع منازعات مبوجب اتفاقيات الأخرى املتعلقة بامل�شروع. هناك بع�ش امل�شائل 

املعينة واملتفق عليها يتولى خبري الف�شل فيها وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية.

الضمانات:

ت�شمن داو الأوروبية القاب�شة )DEH( مبوجب �شمانات منف�شلة اأداء والتزامات الدفع من طرف �شركة داو العربية ال�شعودية فيما يتعلق بكل اتفاقية من 
.)DEH( اتفاقيات اخلدمات التقنية. وت�شمن �شركة داو مبوجب �شمانات منف�شلة من ال�شركة الأم اأداء والتزامات الدفع من طرف داو الأوروبية القاب�شة
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اتفاقيات تراخيص التقنية. 2

 )HPPO TLA( اتفاقية ترخيص تقنية أكسيد  البروبيلين الهيدروجيني البروكسيدي

الطرفان:

�شركة داو الأوروبية القاب�شة بي يف )مانح الرتخي�ض( و�شدارة )املرخ�ض له(.

الغرض:

ُيرخ�ش مانح الرتخي�ش للطرف املرَخ�ش له با�شتخدام تراخي�ش براءات الخرتاع والتقنية، ويقدم له الدعم وامل�شاندة التقنية والتدريب لت�شنيع املنتجات 
يف جممع �شدارة.

مدة االتفاقية:

ت�شري �شالحية هذه التفاقية اإلى: )اأ( اأيهما اأقرب من )1( 30 �شنة ، اأو)2( التاريخ الذي تقل فيه ح�شة �شريك داو املوؤ�ش�ش عن 25% من ملكية الأ�شهم يف 
اجلهة املرَخ�ش لها، اأو )ب( التاريخ الذي يتم فيه الإنهاء املبكر لتفاقية ترخي�ش تقنية اأك�شيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي )HPPO TLA( وفقًا 
لأحكام الإنهاء املبكر لتفاقية )HPPO TLA(، اأو يف تاريخ الذي ل يعود فيه �شريك داو املوؤ�ش�ش �شريكًا نتيجة ت�شليم اإ�شعار البيع )put notice( لل�شريك 

املوؤ�ش�ش اأرامكو ال�شعودية.

إنهاء االتفاقية:
يجوز ملانح الرتخي�ش اإنهاء اتفاقية ترخي�ش تقنية اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي HPPO  فورًا بعد اإ�شعار املرَخ�ش له خطيًا بذلك، بعد 
تاأكيد حدوث النتهاكات التالية من جلنة حتكيم، ومل تتم معاجلتها خالل 60 يومًا من �شدور قرارا التحكيم: )اأ( حدوث انتهاك جوهري من املرَخ�ش له 
ل�شروط الت�شديد، اأو �شروط التزام ال�شرية اأو �شروط منح الرتخي�ش، اأو )ب( اإحجام �شركة اأرامكو ال�شعودية لأ�شباب غري معقولة عن جتديد بع�ش اتفاقيات 

توريد اللقيم يف الوقت الذي ميتلك فيه مانح الرتخي�ش، اأو ال�شركات التابعة لها م�شالح يف حقوق ملكية املرخ�ش له .

نطاق منح الترخيص:
مينح مانح الرتخي�ش للمرَخ�ش له ترخي�شًا غري ح�شري، ل رجعة فيه، ل�شتخدام براءات الإخرتاع والتقنية املرخ�شة مبوجبها، والتح�شينات ذات ال�شلة 
اأك�شيد  الربوبيلني  اأو ال�شركات املنت�شبة له، يف )1( ت�شميم، و�شراء، وبناء، ومتلك، وبدء ت�شغيل، و�شيانة وتعديل م�شنع  التي اأحدثها مانح الرتخي�ش، 
الهيدروجيني الربوك�شيدي ، )2( ت�شغيل عملية معاجلة اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي لإنتاج املنتج، واأي منتجات ثانوية يف امل�شنع، )3( 
ا�شتخدام املحفزات يف العملية اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي لإنتاج املنتجات يف م�شنع اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي ، )4( 
ا�شتخدام، اأو بيع، اأو نقل، وت�شدير املنتجات واملنتجات الثانوية التي تنتج يف م�شنع اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي، و )5( تزويد عمالئه 
املبا�شرين، اأو غري املبا�شرين برخ�شة ا�شتخدام، اأو بيع اأي من املنتجات، اأو املنتجات الثانوية املنتجة بوا�شطة الطرف املرَخ�ش له وفقًا لأحكام اتفاقية 

.)HPPO( ترخي�ش تقنية اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي

االلتزامات السابقة لالتفاقية:

يتم منح ترخي�ش اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي  مع اخل�شوع لبع�ش اللتزامات ال�شابقة التي يخ�شع لها مانح الرتخي�ش مبوجب اتفاقيات 
.)BASF Dow HPPO Technology B.V( و  )BASF SE( منف�شلة مع

توسعة السعة:

ي�شتمل الرتخي�ش على �شروط موؤاتية حتكم التو�شع يف ال�شعة.

خدمات التدريب:

يوفر مانح الرتخي�ش خدمات تدريب حمددة )مثل برامج التدريب واأدلة التدريب( ملتدربي املرَخ�ش له فيما يتعلق بالتقنية املرخ�ش بها دون ر�شوم اإ�شافية. 
يلتزم املرَخ�ش له بدفع تكلفة متدربيه مبا يف ذلك رواتبهم، وتكاليف �شفرهم، ونفقات معي�شتهم.
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خدمات الدعم الفني:

يقدم مانح الرتخي�ش فقط خدمات خارج اململكة )املعرفة يف  اتفاقية ترخي�ش التقنية لأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي( التي اتفقت الأطراف 
اأو قبل قبول م�شنع مبوجب اتفاقية ترخي�ش  اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي، وذلك يف  على �شرورتها ل�شمان جناح بداية ت�شغيل امل�شنع 

التقنية لأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي. اأما اخلدمات داخل اململكة �شواء قبل اأو بعد قبول امل�شنع، فقد متت معاجلتها يف اتفاقية منف�شلة.

بعد قبول امل�شنع، يقدم مانح الرتخي�ش اأو �شركة منت�شبة له الدعم التقني داخل وخارج اململكة للمرَخ�ش له وفقًا لتفاقية/ اتفاقيات خدمات فنية منف�شلة.

التحسينات:

يتعاون الطرفان )مانح الرتخي�ش واملرَخ�ش له( يف تن�شيق ومناق�شة اأعمال الأبحاث والتطوير املتعلقة مبعاجلة اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي 
، وذلك يف اجتماعات دورية بينهما لعر�ش ومناق�شة التح�شينات.

الوصول إلى التقدمات الرئيسية:

يعر�ش كل طرف من مانح الرتخي�ش واملرَخ�ش له على الطرف الآخر التقدمات الرئي�شية التي مت التو�شل اإليها خالل فرتة التفاقية ب�شروط جتاريه معقولة 
واأحكام يتم التفاق عليها.

التسديد:

يدفع املرخ�ش له ملانح الرتخي�ش مبلغًا مقطوعًا كر�شوم ترخي�ش، على النحو املبني يف اتفاقية ترخي�ش تقنية اأك�شيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي. 
كما يتحمل املرَخ�ش له ر�شوم ال�شداد املتاأخر عن اأي دفعات متاأخرة.

ضمانات األداء والتعويضات المتفق عليها مسبقًا:

الربوبيلني  اأك�شيد   تقنية   ترخي�ش  اتفاقية  يف  ل  املف�شّ النحو  على  معينة،  اأداء  ملوا�شفات  طبقًا  املنتج  يوفر  �شوف  امل�شنع  اأن  الرتخي�ش  مانح  ي�شمن 
الهيدروجيني الربوك�شيدي. و�شوف يدفع تعوي�شات متفق عليها م�شبقا عن ف�شل �شمان الأداء.

الضمانات:

يقدم مانح الرتخي�ش اإقرارات و�شمانات معينة للمرَخ�ش له فيما يتعلق باحلزمة الهند�شية الأ�شا�شية، ووثائق الإف�شاح الأخرى واخلدمات املقدمة. كما 
ي�شمن ويقر املرخ�ش اأي�شا  بـ )1( قدرته على منح الرتخي�ش مع مراعاة بع�ش اللتزامات ال�شابقة لالتفاقية )2( اأنه قد ك�شف اأي التزامات �شابقة التي 
قد يتوقع ب�شكل معقول اأن يكون لها تاأثري هام على قدرة املرَخ�ش له يف اإن�شاء وت�شغيل م�شنع اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي، و)3( اأن لي�ش 

للمرخ�ش معرفة فعلية عن اأي مطالبات قائمة تتعلق بحقوق امللكية الفكرية.

التعويضات:

مع اخل�شوع ل�شروط معينة، يوافق مانح الرتخي�ش على الدفاع عن املرَخ�ش له، اإلى حد اأق�شى معني، وعلى ح�شابه اخلا�ش، �شد اأي طرف ثالث يدعي 
امللكية الفكرية.

يقوم مانح الرتخي�ش واملرَخ�ش له على حد �شواء ب�شمان الآخر عن اأي مطالبات تن�شاأ عن املر�ش، اأو الإ�شابة، اأو الوفاة، اأو اخل�شائر، اأو الأ�شرار التي تلحق 
باملمتلكات ال�شخ�شية ملوظفي اأو ممثلي اأي منهما، والتي تنجم عن اأداء الطرف ذي ال�شلة مبوجب اتفاقية ترخي�ش تقنية اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني 

الربوك�شيدي، اأو يف اإطار ت�شغيل م�شنع اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي.

يدافع مانح الرتخي�ش وي�شمن املرَخ�ش له عن مطالبات حمددة تن�شاأ عن ت�شغيل امل�شنع، وا�شتخدام التقنية املرخ�ش بها من قبل املرَخ�ش له اأو الأ�شخا�ش 
املرتبطني به، اأو عن ت�شنيع، اأو ا�شتخدام، اأو الت�شرف، اأو ت�شويق، اأو بيع اأي منتجات م�شنوعة يف امل�شنع، اإل اإلى احلد الذي تكون فيه  مثل هذه املطالبة 

هي مطالبة م�شمونة بخ�شو�ش حقوق امللكية الفكرية، والتي ُي�شمن املرَخ�ش له عنها.

سقوف مسؤوليات مانح الترخيص:
هناك �شقف للم�شئوليات العامة والإجمالية للمرخ�ش والأ�شخا�ش املرتبطني به جتاه املرَخ�ش له والأ�شخا�ش املرتبطني به النا�شئة عن اتفاقية ترخي�ش 
تقنية  اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي والأن�شطة ذات ال�شلة بها. وعليه ل تنطبق هذه ال�شقوف على الأ�شرار التي تنجم مبا�شرة وقريبًا عن 
�شوء ت�شرف متعمد من املرَخ�ش له اأو الأ�شخا�ش املرتبطني به. اأي مدفوعات من قبل مانح الرتخي�ش للتعوي�شات املالية املقطوعة مبوجب اتفاقية ترخي�ش 
الربوبيلني  تقنية  ترخي�ش  اتفاقية  مبوجب  الدفعات  من  له  املرَخ�ش  يحتجزها  التي  املبالغ  وجميع  الربوك�شيدي،  الهيدروجيني  الربوبيلني  اأك�شيد   تقنية 

الهيدروجيني الربوك�شيدي، با�شتثناء ال�شرائب املقتطعة قابلة للقيد الدائن ، ينبغي اأن ت�شتخدم مقابل �شقف امل�شوؤولية الإجمالية.
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األضرار غير العادية:

ل يجوز باأي حال اأن يكون اأي من طريف التفاق م�شئوًل جتاه الطرف الآخر عن اأي اأ�شرار تبعية، اأو خا�شة، اأو عقابية، اأو اتعاظية، اأو غري مبا�شرة، اأو عر�شية 
تن�شاأ عن اتفاقية ترخي�ش تقنية  اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي.

القوة القاهرة:

ت�شتمل اتفاقية ترخي�ش تقنية  اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي على حكم عريف حول القوة القاهرة.

القانون الواجب التطبيق:

تخ�شع اتفاقية ترخي�ش تقنية  اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي للقانون الإجنليزي.

التنازل / النقل:

يجوز للمرِخ�ش التنازل عن التفاقية ترخي�ش تقنية  اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي فقط يف ظروف معينة. مُيكن للمرَخ�ش له اأن يتنازل 
عن  اتفاقية ترخي�ش تقنية  اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي اإلى اإحدى ال�شركات التابعة واململوكة بالكامل له، بناء على اإ�شعار خطي م�شبق اإلى 
املرَخ�ش له. وميكن اأن ي�شتخدم هذا التنازل ك�شمان ملديونيتها من اأجل متويل تكاليف اإن�شاء م�شنع اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي، �شريطة 
اأن ت�شتمل اتفاقيات التمويل على قيود معقولة لتفادي التنازل، اأو نقل اتفاقية ترخي�ش تقنية  اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي، اأو اأي معلومات 

�شرية، اأو ت�شغيل م�شنع  اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي اإلى طرف حمظور.

حل المنازعات:

تن�ش التفاقية ترخي�ش تقنية  اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي على اإجراء التفاو�ش الأويل، ومن ثم، اإذا تطلب الأمر ي�شدر قرار نهائي وملزم 
من هيئة حتكيم من ثالثة اأ�شخا�ش يف لندن وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية. هناك اأحكام تن�ش على ال�شم مع منازعات مبوجب اتفاقيات اأخرى متعلقة 

بامل�شروع. كما اأن هنالك بنود معينة متفق عليها يبت فيها خبري ويتم اإدارة البت فيه وفق قواعد غرفة التجارة الدولية.

اتفاقيات ترخيص تقنية داو:

"اتفاقية ترخي�ض التقنية"(: )حملول البويل  اأبرمت �شدارة اتفاقيات ترخي�ش تقنية بهدف ترخي�ش كل من تقنيات داو التالية )وي�شار لكل منها بـ 
واملثيلني   )EO( الإثيلني اأك�شيد   )HEXTEO ™( ،)™METEOR( الإيثيلني واأك�شيد   ،)PG( الربوبلني ال�شناعي، وجاليكول  املطاط  ايثيلني، وحملول 
البوليمريي الثنائي الفينل الثنائي اليزو�شيانات )PDMI(، والبوليولت )DMC(، وبوليولت )KOH(، والأمينات )اأمينات الإيثان EOA واأمينات الإيثيلني 

EA(، اإيثريات بيوتيل اجلاليكول )BGE(، التولوين الثنائي اليزو�شيانات )TDI(، والكلور القلوي، والبويل اإثيلني عايل ال�شغط منخف�ش الكثافة.

الطرفان:

داو الأوروبية القاب�شة )مانح الرتخي�ش( و�شدارة )املرخ�ش له(.

الغرض:

ُيرخ�ش مانح الرتخي�ش للطرف املرَخ�ش له با�شتخدام تراخي�ش براءات الخرتاع والتقنية، ويقدم له الدعم وامل�شاندة التقنية والتدريب لت�شنيع املنتجات 
يف جممع �شدارة.

مدة الترخيص:

ما مل يتم التفاق على غري ذلك. تظل اتفاقيات ترخي�ش التقنية �شارية املفعول حتى حلول الوقت الأقرب من: )اأ( اأيهما اأبعد من )1( 30 �شنة ، اأو)2( 
التاريخ الذي ل يعود فيه �شريك داو املوؤ�ش�ش �شريكًا. اأو )ب( التاريخ الذي يتم فيه الإنهاء املبكر لتفاقية ترخي�ش التقني وفقًا لأحكام الإنهاء املبكر ، اأو 

التاريخ الذي يتوقف فيه امل�شاهم التابع لداو عن كونه �شريكًا نتيجة ت�شليم اإ�شعار البيع  لل�شاهم التابع لأرامكو ال�شعودية.

إنهاء االتفاقية:

يجوز للمرِخ�ش اإنهاء اتفاقيات ترخي�ش التقنية فورًا مبوجب اإ�شعار خطي اإلى املرَخ�ش له يف حالة حدوث وتاأكيد اخلروقات التالية من قرار جلنة التحكيم 
ومل تعالج خالل 60 يومًا من قرار التحكيم: )اأ( خرق مادي ملمو�ش من املرَخ�ش له ل�شروط الت�شديد، اأو �شروط التزام ال�شرية، اأو )ب( اإحجام �شركة اأرامكو 
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ال�شعودية لأ�شباب غري معقولة عن جتديد بع�ش اتفاقيات توريد الإيثان اأو النفتا يف الوقت الذي ميتلك فيه مانح الرتخي�ش، اأو �شركة منت�شبة له م�شالح 
ملكية يف املرخ�ش له .

نطاق منح الترخيص:

والتح�شينات  التقنية  ول�شتخدام  املرخ�شة  الخرتاع  براءات  للنق�ش مبوجب   قابلة  له رخ�شة غري ح�شرية غري  للطرف ملرَخ�ش  الرتخي�ش  مانح  مينح 
الطارئة عليها، لهدف )1( �شناعة اأو احل�شول على حمفزات حمددة )2( ت�شميم واحل�شول على، وبناء، ومتلك، و�شيانة، وتعديل، وت�شغيل امل�شنع، )3( 
اإنتاج املنتجات اإلى م�شتوى القدرات املحددة يف بطاقة الت�شغيل، بالإ�شافة اإلى زيادة القدرة امل�شموح بها مبوجب اتفاقية ترخي�ش التقنية ذات ال�شلة، )4( 

اإجراء الأبحاث والتطوير على بع�ش املحفزات )5( ا�شتخدام وبيع املنتجات يف جميع اقطار العامل. 

االلتزامات السابقة لالتفاقية:

مت منح تراخي�ش التقنيات املذكورة اأعاله، مع مراعاة بع�ش اللتزامات ال�شابقة للمرِخ�ش، والتي �شمنت تفا�شيلها يف كل من اتفاقيات الرتخي�ش.

توسعة القدرة:

تت�شمن الرخ�شة اأحكاما حتكم تو�شعة القدرة.

خدمات التدريب:

�شوف يوفر مانح الرتخي�ش خدمات تدريب حمددة )مثل برامج التدريب واأدلة التدريب( ملتدربي املرَخ�ش له فيما يتعلق بالتقنية املرخ�ش بها دون ر�شوم 
اإ�شافية اإل اأن يلتزم املرَخ�ش له بدفع تكلفة متدربيه مبا يف ذلك الرواتب، وتكاليف ال�شفر، ونفقات املعي�شة.

خدمات الدعم التقني:

يقدم مانح الرتخي�ش فقط خدمات دعم حمددة خارج اململكة يف اأو قبل قبول امل�شنع مبوجب اتفاقية ترخي�ش التقنية ذات ال�شلة. اأما اخلدمات داخل 
اململكة �شواء قبل اأو بعد قبول امل�شنع، فقد متت معاجلتها يف اتفاقية منف�شلة.

اأو ال�شركة التابعة له خدمات الدعم التقنية داخل وخارج اململكة للمرَخ�ش له وفقا لتفاقيات اخلدمات الفنية  بعد قبول امل�شنع، يقدم مانح الرتخي�ش 
املنف�شلة.

التحسينات والتقدمات الرئيسية:

يتبادل املرخ�ش واملرَخ�ش له التح�شينات بعد تاريخ قبول امل�شنع، وذلك ملدة حمددة. تقدم احلقوق املمنوحة فيما يتعلق بالتح�شينات بال مقابل. تقدم 
التح�شينات كما هي دون اأي اإقرارات اأو �شمانات، غري اأن املرَخ�ش له �شي�شمن املرَخ�ش عن الإدعاءات املرفوعة �شد مانح الرتخي�ش النا�شئة عن ا�شتخدام 

املرَخ�ش له للتح�شينات التي اأحدثها مانح الرتخي�ش.

يخطر الطرفان اأحدهما الآخر اأثناء مدة �شريان التفاقية بالتقدمات الرئي�شية التي متت، وح�شب الطلب يفاو�ش الطرف املعني برتخي�ش لهذه التقدمات 
الرئي�شية وب�شروط تتنا�شب من حيث املجال مع حت�شينات الرتخي�ش ذات ال�شلة.

التسديد:

يدفع املرخ�ش له  للمرِخ�ش مبلغًا مقطوعًا للرتخي�ش اعتمادًا على التقنية املرخ�ش بها ذات ال�شلة، ور�شوم حقوق ا�شتخدام جارية )يف حالة ا�شتخدام 
منتجات معينة( مقابل منح احلقوق وبع�ش اخلدمات الفنية املحددة قبل قبول امل�شنع.

تدفع ر�شوم حقوق ا�شتخدام حملول البويل اإيثيلني و حملول املطاط ال�شناعي على اأ�شا�ش ربع �شنوي، وملدة حمددة عقب بداية اأول �شل�شلة عمليات خط اإنتاج 
ذو عالقة.

يتحمل املرَخ�ش له ر�شوم ال�شداد املتاأخر.

ضمانات األداء والتعويضات المقطوعة المتفق عليها مسبقًا:

ي�شمن مانح الرتخي�ش اأن امل�شنع �شوف ينتج منتجات م�شمونة معينة مطابقة ملوا�شفات معينة، على النحو املف�شل يف  اتفاقية ترخي�ش التقنية ذات ال�شلة.
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الضمانات:

ي�شمن مانح الرتخي�ش فيما يتعلق باحلزمة الهند�شية الأ�شا�شية، وغريها من وثائق الإف�شاح  ونوعية اخلدمات املقدمة، باأن يتم اإعدادها واأداءها مبهارات 
معقولة بحيث تلبي معايرب ال�شناعة اجليدة ذات العالقة. تت�شمن و�شائل اجلرب املتاحة للمرخ�ش له عن  اإخفاق املرَخ�ش يف الوفاء بهذه ال�شمانات ت�شحيح 

وثائق الإف�شاح دون امل�شتوى املطلوب، واإعادة اأداء اخلدمات دون امل�شتوى، واإرجاع التكاليف والنفقات املعينة.

ي�شمن ويقر مانح الرتخي�ش اأي�شا بـقدرته على منح الرتخي�ش، والك�شف عن اأي التزامات �شابقة، وعدم معرفته الفعليًة بوجود اأي مطالبات حول حقوق 
امللكية الفكرية. يف حال خرق مانح الرتخي�ش لأي من هذه ال�شمانات، يتعاون مانح الرتخي�ش واملرَخ�ش له، على ح�شاب مانح الرتخي�ش، لتخفيف اخل�شائر 

القت�شادية امللحقة باملرَخ�ش له، ويقوم مانح الرتخي�ش ب�شمان املرخ�ش له وحمايته عن اخل�شائر القت�شادية التي حدثت له على الرغم مما تقدم.

التعويضات:

وفقًا ل�شروط معينة، يوافق مانح الرتخي�ش على الدفاع عن املرَخ�ش له، اإلى احلد الأق�شى، وعلى ح�شابه اخلا�ش �شد اأي طرف ثالث يدعي امللكية الفكرية 
.)third party indemnified IP(

يقوم مانح الرتخي�ش واملرَخ�ش له على حد �شواء ب�شمان الآخر وحمايته عن اأي مطالبة اأو م�شوؤولية تن�شاأ عن املر�ش، اأو الإ�شابة، اأو الوفاة، اأو اخل�شائر، اأو 
الأ�شرار التي تلحق باملمتلكات ال�شخ�شية ملوظفي اأي منهما، اأو ممثليه، والتي تنجم عن اأداء الطرف املعني مبوجب اتفاقية ترخي�ش التقنية ذات ال�شلة، 

اأو يف اإطار ت�شغيل امل�شنع.

يدافع مانح الرتخي�ش وي�شمن املرَخ�ش له عن مطالبات حمددة تن�شاأ عن ت�شغيل امل�شنع، وا�شتخدام التقنية املرخ�شة من قبل املرَخ�ش له، اأو الأ�شخا�ش 
املرتبطني به، اأو الت�شنيع، اأو ا�شتخدام، اأو الت�شرف، اأو ت�شويق، اأو بيع اأي منتجات م�شنوعة يف امل�شنع، اإل اإلى احلد الذي تكون فيه هذه املطالبة مطالبة 

م�شمونة متعلقة بامللكية الفكرية يكون املرخ�ش له م�شمونًا عنها.

سقف مسؤولية المرخص:

هناك حد اأق�شى )�شقف( للم�شئوليات العامة والإجمالية للمرخ�ش والأ�شخا�ش املرتبطني به جتاه املرَخ�ش له والأ�شخا�ش املرتبطني به النا�شئة عن اتفاقية 
ترخي�ش التقنية ذات ال�شلة والأن�شطة املتعلقة بها. ل تنطبق هذه ال�شقوف على الأ�شرار التي تنجم مبا�شرة عن وقريبًا من عن �شوء ت�شرف متعمد من 
مانح الرتخي�ش اأو بع�ش الأ�شخا�ش املرتبطني به. اأي مدفوعات من قبل مانح الرتخي�ش للتعوي�شات املقطوعة املتفق عليها م�شبقًا مبوجب اتفاقية ترخي�ش 
التقنية ذات ال�شلة، وجميع املبالغ التي يحتجزها املرَخ�ش له من الدفعات مبوجب اتفاقية ترخي�ش التقنية ذات ال�شلة، با�شتثناء ال�شرائب القابلة للقيد 

الدائن، ينبغي اأن ت�شتخدم مقابل حدود امل�شوؤولية الإجمالية.

األضرار غير العادية:

ل يجوز باأي حال اأن يكون اأي من طريف التفاق م�شئوًل جتاه الطرف الآخر عن اأي اأ�شرار تبعية، اأو خا�شة، اأو عقابية، اأو اتعاظية، اأو غري مبا�شرة، اأو عر�شية 
تن�شاأ عن اتفاقية ترخي�ش التقنية ذات ال�شلة.

القوة القاهرة:

ت�شتمل كل اتفاقية ترخي�ش تقني على �شروط عرفية حول القوة القاهرة.

القانون الواجب التطبيق:

تخ�شع اتفاقيات ترخي�ش التقنية للقانون الإجنليزي.

حد  المنازعات:

تن�ش اتفاقيات ترخي�ش التقنية على اإجراء التفاو�ش الأويل، ومن ثم، اإذا تطلب الأمر، على احلل النهائي وامللزم من هيئة حتكيم من ثالثة اأ�شخا�ش يف 
لندن وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية. هناك اأحكام تن�ش على ال�شم مع منازعات اأخرى متعلقة بامل�شروع . كما اأن هنالك بنود معينة متفق عليها يبت 

فيها خبري ويتم اإدارة قراره وفق قواعد غرفة التجارة الدولية.

الضمانات:

ت�شمن �شركة داو اأداء والتزامات ال�شداد لداو الأوروبية القاب�شة مبوجب �شمان منف�شل من ال�شركة الأم.
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3 .)TTAs( اتفاقيات نقل التقنية

تت�شابه اتفاقيات نقل التقنية، يف معظم النواحي، اإلى حد كبري مع بع�شها البع�ش. وفيما يلي عر�ش موجز لأحكام بنود واحدة من اتفاقيات نقل التقنية، 
)والتي �شوف تربم بعد ا�شتبدال املرخ�ش له  بـ "�شدارة". بني "�شدارة"، و�شركة نورام(. كما ا�شتمل هذا اجلزء اأي�شًا على ملخ�ش لالختالفات الوا�شحة 

بني بنود هذه التفاقية وبنود اأي من اتفاقيات نقل التقنية الأخرى.

اتفاقية نقل التقنية - شركة نورام الدولية المحدودة 

األطراف:

مانح  من  لكل  وي�شار  "املرخ�ض له"(.  اإليها معا بـ  �شركة نورام الدولية املحدودة )مانح الرتخي�ض(، وداو الأوروبية، و�شركة اأرامكو اأوفر �شيز )وي�شار 
الرتخي�ش واملرخ�ش له بـ "طرف". يرجى مالحظة اأنه بالن�شبة اإلى اتفاقية نقل التقنية هذه فقد مت الآن اإحالل �شدارة )كمرخ�ش له( حمل املرخ�ش له.

الغرض:

يقوم مانح الرتخي�ش برتخي�ش براءات اخرتاع وتقنيات معينة اإلى املرَخ�ش له تتعلق بت�شميم، وبناء، وت�شغيل، و�شيانة وحدة ل�شتخدام العملية املرخ�شة 
مع معلومات مانح الرتخي�ش لإنتاج املنتج املرخ�ش. وكذلك يقدم بع�ش التدريب اخلا�ش للطرف املرَخ�ش له تتعلق بالوحدة املعاجلة.

تاريخ سريان االتفاقية ومدتها:

ت�شري بع�ش اأحكام  اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام من تاريخ توقيعها. بينما ت�شبح الأحكام الأخرى املتبقية نافذة و�شارية املفعول بالكامل من تاريخ 
اإ�شعار املرَخ�ش له للمرِخ�ش برغبته يف ممار�شة حقوق منح الرتخي�ش وغريها من احلقوق. ويعترب "تاريخ نفاذ" لتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام هو 

التاريخ الذي ت�شبح فيه الأحكام الأخرى املتبقية نافذة املفعول.

منح الترخيص:

يقوم مانح الرتخي�ش مبنح املرَخ�ش له احلق غري احل�شري والرتخي�ش مبوجب بع�ش التقنية وبراءات الخرتاع با�شتخدام، ون�شخ، واإعتماد ما يلي:

)اأ(  املجموعة الهند�شية الأ�شا�شية. والتي تتمثل يف املواد التي حتتوي على معلومات �شرورية، اأو مفيدة لدرا�شة امل�شروع الهند�شي والت�شميمي الأويل 
)FEED(، وملقاول املرخ�ش له للم�شي قدما يف اأعمال الت�شميم التف�شيلية، والبناء، والختبار، والت�شغيل التجريبي للوحدة وللمرخ�ش له لت�شغيل 

و�شيانة الوحدة.

)ب(  اإجراءات التحكم، وبدء الت�شغيل، والت�شغيل، والإقفال الوحدة )وكذلك اإجراءات حالت الطوارئ ذات ال�شلة(.

)ج(  التح�شينات )التي طورها مانح الرتخي�ش يف هذه احلالة( �شاملة التعديالت على ت�شميم الوحدة، واملعدات املت�شلة بها، والتح�شينات على العملية 
املرخ�شة. 

والإ�شالح،  وال�شيانة  والت�شغيل،  التجريبي،  والت�شغيل  والختبار،  والبناء،  الت�شميم،  ا�شتخدامها يف  املطلوب  التقنية  الرتخي�ش  مانح  )د(  معلومات 
وتغيري امل�شانع التجارية با�شتخدام العملية املرخ�شة واملنتجات املنتجة با�شتخدام العمليات املرخ�شة )معلومات مانح الرتخي�ش(.

يف ت�شميم وبناء وت�شغيل و�شيانة الوحدة فقط.

مينح مانح الرتخي�ش املرخ�ش له احلق يف �شناعة منتجات مرخ�شة يف الوحدة وبيع املنتجات املرخ�شة يف اأي مكان يف العامل. وكذلك مينح مانح الرتخي�ش 
املرخ�ش له احلق يف ن�شخ وتوزيع معلومات مانح الرتخي�ش كلما اقت�شت احلاجة، مبا يف ذلك احلق يف الك�شف عن معلومات مانح الرتخي�ش لل�شركات 

التابعة له، وللمقاولني و/اأو املوردين عند احلاجة يف اأعمال الت�شميم وبناء وت�شغيل و�شيانة الوحدة، مع مراعاة بع�ش متطلبات ال�شرية.

يقوم مانح الرتخي�ش مبنح املرخ�ش له و اآخرين حمددون احل�شانة من دعاوى فيما يتعلق مبنح احلقوق امل�شار اإليها اأعاله، اأو لبيع، ا�شتخدام و/اأو توزيع 
املنتج املرخ�ش من اأي دعاوى تتعلق مبخالفة حقوق براءة الخرتاع التي واإلى احلد الذي يكون فيه ملانح الرتخي�ش احلق يف اإمداد احل�شانة.

تبادل التحسينات والمنح العكسي والتعهدات:

يتبادل مانح الرتخي�ش واملرخ�ش له فيما بينهما التح�شينات وفقًا لقيود معينة.

لتقييم  الآخر  الطرف  مل�شانع  �شنوية  بزيارات  القيام  الآخر،  الطرف  من  املفرو�شة  ال�شرية  للتزامات  اخل�شوع  ومع  الطرفني،  من  معينني  ملمثلني  يجوز 
التح�شينات.
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المساعدة والخدمات المقدمة من مانح الترخيص:

يقر مانح الرتخي�ش وي�شمن اأن يتم تنفيذ كافة امل�شاعدات واخلدمات التي يقدمها مبهارة وعناية معقولة تلبي معايري ال�شناعة املنا�شبة. واأن جميع موظفيه 
يتمتعون بالتدريب واخلربة املنا�شبة.

المسائل المالية:

يتوجب على املرخ�ش له ت�شديد مبلغ اإجمايل مقطوع لر�شوم الرتخي�ش، واأن ي�شرتي بع�ش املعدات اململوكة من مانح الرتخي�ش مبوجب  احلقوق املمنوحة 
يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام.

يجوز ملانح الرتخي�ش، مع مراعاة �شروط ور�شوم معينة )اإذا كان ينطبق(، زيادة قدرة الوحدة.

التعدي على حقوق الملكية الفكرية:

مع مراعاة �شروط معينة، يدافع مانح الرتخي�ش، وعلى نفقته اخلا�شة، عن اأي مطالبات تعدي من طرف ثالث �شد املرخ�ش له تتعلق  بادعاء بتعدي الوحدة 
اأو العملية املرخ�شة اأو ا�شتخدام اأو بيع املنتج املرخ�ش على حقوق الطرف الثالث. يجب على مانح الرتخي�ش اأي�شا ت�شديد الأ�شرار والتكاليف املقررة �شد 
املرَخ�ش له عن اأي اإجراءات من هذا القبيل. كما يتوجب عليه �شمان وحماية املرَخ�ش له وكذلك بع�ش الأ�شخا�ش املرتبطني عن اأي تكاليف ذات �شلة، اأو 

نفقات، اأو خ�شارة، اأو �شرر.

المسؤوليات:

تخ�شع م�شئوليات مانح الرتخي�ش النا�شئة مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام ل�شقف عريف. ول يجوز باأي حال اأن يكون اأي من طريف التفاق م�شئوَل 
جتاه الطرف الآخر عن اأي اأ�شرار تبعية، اأو عر�شية، اأو عقابية، اأو اتعاظية تن�شاأ عن اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام.

القوة القاهرة:

ت�شتمل التفاقية على حكم عريف حول القوة القاهرة.

القانون الحاكم وإجراءات حل المنازعات:

تخ�شع اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام اإلى قانون اإجنلرتا وويلز، با�شتثناء القواعد املتعلقة بنظام ت�شارب القوانني. يجب على طريف التفاقية يف جميع 
ل لتفاق، واإل �شيتم حل النزاع بقرار نهائي وملزم عن طريق التحكيم  املطالبات التي تتعلق بالتفاقية، با�شتثناء طلب احلكم املوؤقت، اأن يحاولوا اأوًل التو�شّ

يف لندن مبوجب قواعد الغرفة التجارية الدولية.

اإلنهاء:

يجوز لأي من الطرفني اإنهاء اتفاقية نقل التقنية عند حدوث انتهاك ملمو�ش لالتفاقية، ومل يتم عالجه خالل فرتة العالج املحددة بعد تلقي اإ�شعار بذلك.

اإذا قرر املُحّكم اأن طرفًا انتهك ب�شكل ملمو�ش التفاقية الهند�شية املت�شلة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام )اأو اأن الطرف اعرتف بهذا النتهاك(، يجوز 
للطرف الآخر )غري املخل( اإنهاء التفاقية.

يف بع�ش حالت الإنهاء، يجوز للطرف املرَخ�ش له ال�شتمرار يف ا�شتخدام الرتخي�ش وفقًا ل�شروط معينة.

السرية:

تخ�شع الأطراف لقيود ال�شرية املتعارف عليها.

ضمانات األداء وإجراء اختبارات األداء:

ي�شمن مانح الرتخي�ش اأن تلبي الوحدة �شمانات اأداء معينة، و�شمانات جودة املنتج على النحو املبني يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة نورام.
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االختالفات  بين اتفاقية نقل التقنية مع شركة نورام وغيرها من اتفاقات نقل التقنية

اتفاقية نقل التقنية مع شركة جوزيف مايسنر وشركاه

الطرفان:

)معًا  اأوفر�شيز  اأرامكو  و�شركة  القاب�شة،  الأوروبية  وداو  الرتخي�ش(،  كيه جي )مانح  و�شركاه   )GmbH( م�شوؤولية حمدودة ذات  ماي�شرن  �شركة جوزيف 
املرخ�ش له( ، وي�شار اإلى  كل من مانح الرتخي�ش و املرخ�ش له بـ "طرف". يرجى مالحظة اأنه بالن�شبة اإلى اتفاقية نقل التقنية هذه فقد مت الآن اإحالل 

�شدارة )كمرخ�ش له( حمل املرخ�ش له.

نطاق االتفاقية:

.)DNT( تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جوزيف ماي�شرن و�شركاه باحلقوق والرتاخي�ش ذات ال�شلة ب�شناعة ثنائي النيرتوتولوين

المسائل المالية:

مل يتم ت�شمني الدفع عن املعدات المتالكية يف املبالغ املطلوب ت�شديدها بالكامل للرتاخي�ش مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جوزيف ماي�شرن و�شركاه. 
ومع ذلك، تت�شور التفاقية اأن يكون �شراء املرَخ�ش له ملعدات امتالكية  تابعة ملانح الرتخي�ش من خالل اتفاقية منف�شلة. 

اإلنهاء:

لي�ش هناك حق لإنهاء التفاقية، يف حال ما اإذا قرر املٌحّكم باأن اأحد الأطراف قد خرق التفاقية الهند�شية املتعلقة اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جوزيف 
ماي�شرن و�شركاه.

ضمانات األداء وإجراء اختبارات األداء:

تخ�شع �شمانات الأداء وجودة املنتج مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جوزيف ماي�شرن و�شركاه ل�شرط اأن يتم تنفيذ الأعمال الهند�شية التف�شيلية مل�شنع 
اإعادة تركيز حم�ش الكربيتيك من قبل مقاول من الباطن يحدده مانح الرتخي�ش مبوجب اتفاقية هند�شية منف�شلة.

اتفاقية نقل التقنية مع شركة ستون آند وبستر الدولية إنك. 

الطرفان:

�شركة �شتون اآند وب�شرت الدولية اإنك. )مانح الرتخي�ش(، واملرَخ�ش له، وي�شار اإلى  كل من مانح الرتخي�ش و املرخ�ش له بـ "طرف". وتكون �شركة اأرامكو 
للخدمات بي يف )ولي�ش اأرامكو اأوفر �شيز بي يف( طرفًا يف هذه التفاقية. يرجى مالحظة اأنه بالن�شبة اإلى اتفاقية نقل التقنية هذه فقد مت الآن اإحالل �شدارة 

)كمرخ�ش له( حمل املرخ�ش له.

نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة �شتون اآند وب�شرت باحلقوق والرتاخي�ش ذات ال�شلة بالبنزين احلراري )Pygas(، وهدرجة املواد املعادة الت�شكيل لإنتاج 
.(C4)/(C5) + (C8) البنزين احلراري املعالج بالهيدروجني، واإنتاج خليط ريفورميت

المسائل المالية:

مل يتم ت�شمني الدفع عن املعدات التي متلك حقوقها يف الدفعات املطلوب  ت�شديدها بالكامل لرتخي�ش نقل التقنية مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة 
�شتون ووب�شرت. ومع ذلك، تت�شور اتفاقية نقل التقنية مع  �شركة �شتون ووب�شرت اأن يقوم املرَخ�ش له  ب�شراء املُحّفز الذي متتلكه مبوجب اتفاقية منف�شلة. 

المسؤوليات:

مت حتديد امل�شوؤولية مبوجب اأحكام معينة كم�شئولية منفردة مع معاجلة ح�شرية.
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اإلنهاء:

لي�ش هناك حق يف اإنهاء التفاقية يف حال ما اإذا قرر املٌحّكم اأن اأحد الأطراف قد خرق التفاقية الهند�شية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة �شتون اأند 
وب�شرت على اأ�شا�ش عدم الدفع اأو الإخالل بالتزامات ال�شرية.

ضمانات األداء وإجراء اختبارات األداء:

اإذا مت حتديد اأن ثمة حاجة ملحفز حمدد لإجراء اختبارات الأداء، فيوّرد مانح الرتخي�ش املحفز املطلوب ب�شروط متفق عليها. ويطبق �شمان املحفز الوارد 
يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة �شتون ووب�شرت.

 )THYSSENKRUPP UHDE GMBH( اتفاقية نقل التقنية مع شركة ثايسنكروب أودي ذات مسؤولية محدودة 
)اتفاقية نقل التقنية مع شركة ثايسنكروب(

الطرفان:

اأرامكو  اأودي ذات م�شوؤولية حمدودة )THYSSENKRUPP UHDE GMBH( )مانح الرتخي�ض( وداو الأوروبية القاب�شة، و�شركة  �شركة ثاي�شنكروب 
اأوفر�شيز بي يف )معًا املرخ�ش له( ، وي�شار لكل من مانح الرتخي�ش املرخ�ش له بـ "طرفً" يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�شنكروب. يرجى مالحظة اأنه 

بالن�شبة اإلى هذه التفاقية قد مت الآن اإحالل �شدارة )كمرخ�ش له( حمل املرخ�ش له.

نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�شنكروب باحلقوق والرتاخي�ش ذات ال�شلة بالتحليل الكهربائي حلم�ش الهيدروكلوريك.

منح الترخيص:

احلقوق املمنوحة مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�شنكروب م�شروطة على توقيع وا�شتمرارية �شريان التفاقية الهند�شية، واتفاق �شراء بع�ش املعدات 
واخلدمات المتالكية. 

المسائل المالية:

مل يتم ت�شمني الدفع عن املعدات المتالكية يف الدفعات املطلوب ت�شديدها بالكامل للرتاخي�ش مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�شنكروب. ومع ذلك، 
تت�شور التفاقية اأن يتم �شراء هذه املعدات يف اتفاق منف�شل.

اإلنهاء:

لي�ش هناك حق لإنهاء التفاقية يف حال ما اإذا قرر املٌحّكم اأن اأحد الأطراف قد انتهك التفاقية الهند�شية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�شنكروب، 
بناء على عدم الدفع اأو انتهاك التزامات ال�شرية.

اإذا قرر مانح الرتخي�ش اإنهاء اتفاقية نقل التقنية مع �شركة ثاي�شنكروب ب�شبب ف�شل املرَخ�ش له بت�شديد اأي دفعة، اأو اأن املرَخ�ش له ف�شل يف معاجلة انتهاك 
ملمو�ش لاللتزامات ال�شرية، يتوجب على املرَخ�ش له وقف ا�شتخدام العملية املرخ�شة.

ضمانات األداء وإجراء اختبارات األداء:

قد تنطبق اأحكام ذات �شلة واردة بالتفاقية الهند�شية امل�شاحبة اأو اتفاقية املعدات المتالكية )ح�شبما ينطبق ذلك( على التزامات مانح الرتخي�ش مبوجب 
�شمان الأداء و�شمان جودة املنتج.

)S.P.A( اتفاقية نقل التقنية مع شركة تكنيب إيطاليا

الطرفان:

اأرامكو  �شركة  وتكون  "طرف".  بـ  له  املرخ�ش  و  الرتخي�ش  مانح  كل من  اإلى  وي�شار  له،  واملرَخ�ش  الرتخي�ش(  )مانح   .)S.P.A( اإيطاليا تكنيب  �شركة 
للخدمات )ولي�ش �شركة اأرامكو اأوفر�شيز بي يف( طرفًا يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة تكنيب اإيطاليا. يرجى مالحظة اأنه بالن�شبة اإلى هذه التفاقية قد مت 

الآن اإحالل �شدارة )كمرخ�ش له( حمل املرخ�ش له.
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نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة تكنيب اإيطاليا باحلقوق والرتاخي�ش ذات ال�شلة بوحدات التك�شري البخارية.

منح الترخيص:

بدل من الإ�شارة اإلى "احلزمة الهند�شية الأ�شا�شية" ي�شري الرتخي�ش اإلى "احلزمة الهند�شية الأ�شا�شية املمددة".

المسائل المالية:

مل يتم ت�شمني الدفع عن املعدات المتالكية يف الدفعات املطلوب ت�شديدها بالكامل للرتاخي�ش  مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة تكنيب اإيطاليا. ل  
تتطرق ب�شكل �شريح اتفاقية نقل التقنية مع �شركة تكنيب اإيطاليا ل�شراء املعدات المتالكية.

اإلنهاء:

لي�ش هناك حق لإنهاء التفاقية يف حال ما اإذا قرر املٌحّكم اأن اأحد الأطراف قد انتهك التفاقية الهند�شية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة تكنيب 
اإيطاليا بناء على عدم الدفع اأو انتهاك التزامات ال�شرية.

 ESPANOLA DE( اتفاقية نقل التقنية مع شركة إسبانيوال دي إنفستجاثيون إي ديساروليو أس أيه
 )INVESTIGACION  Y DESARROLLO SA

الطرفان:

�سركة اإ�سبانيول دي اإنف�ستجاثيون اإي دي�ساروليو اأ�ض اأيه )ESPANOLA DE INVESTIGACION  Y DESARROLLO SA( )مانح الرتخي�ش(، 
وداو الأوروبية القاب�شة، و�شركة اأرامكو اأوفر�شيز بي يف )معًا املرخ�ش له(، وي�شار اإلى كل من مانح الرتخي�ش و املرخ�ش له بـ  "طرف".

نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة اإ�شبانيول باحلقوق والرتاخي�ش ذات ال�شلة باإنتاج حم�ش النيرتيك.

المسائل المالية:

مل يتم ت�شمني الدفع عن املعدات المتالكية يف الدفعات املطلوب ت�شديدها بالكامل للرتاخي�ش مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة اإ�شبانيول. ل تتطرق 
ب�شكل �شريح اتفاقية نقل التقنية مع �شركة اإ�شبانيول ب�شراء املعدات المتالكية.

تعليق وإنهاء االتفاقية:

لي�ش هناك حق لإنهاء التفاقية يف حال ما اإذا قرر املٌحّكم اأن اأحد الأطراف قد انتهك التفاقية الهند�شية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة اإ�شبانيول 
بناء على عدم الدفع اأو انتهاك التزامات ال�شرية.

ميكن ملانح الرتخي�ش تعليق عمله اإذا تخلف املرَخ�ش له عن ت�شديد مبلغ غري متنازع عليه بعد فرتة حمددة من تاريخ ا�شتحقاقه. �شريطة اأن ي�شلم مانح 
الرتخي�ش اإ�شعارًا للمرَخ�ش له قبل التعليق.

يجوز للمرَخ�ش له، اإذا ا�شتمر التعليق لأكرث من فرتة حمددة، اإنهاء اتفاقية نقل التقنية مع �شركة اإ�شبانيول بناء على اإ�شعار م�شبق.

اتفاقية نقل التقنية مع شركة فورموكس آيه بي )FORMOX AB( )اتفاقية نقل التقنية مع شركة فورموكس(

الطرفان:

�شركة فورموك�ش اآيه بي )مانح الرتخي�ش( وداو الأوروبية القاب�شة، و�شركة اأرامكو اأوفر�شيز بي يف )معًا املرخ�ش لهم(، وي�شار اإلى كل من مانح الرتخي�ش 
و املرخ�ش له بـ "طرف". يرجى مالحظة اأنه بالن�شبة اإلى هذه التفاقية قد مت الآن اإحالل �شدارة )كمرخ�ش له( حمل املرخ�ش له.
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نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة فورموك�ش باحلقوق والرتاخي�ش ذات ال�شلة بالفورمالني.

المسائل المالية:

مل يتم ت�شمني الدفع عن املعدات المتالكية يف الدفعات املطلوب ت�شديدها بالكامل للرتاخي�ش  مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة فورموك�ش. ومع ذلك 
فاإن �شراء املرَخ�ش له لبع�ش املعدات املعينة واملحفزات من مانح الرتخي�ش مبوجب  اتفاقيات منف�شلة هو من الأمور املت�شورة يف اتفاقية نقل التقنية مع 

�شركة فورموك�ش. 

اإلنهاء:

لي�ش هناك حق لإنهاء التفاقية يف حال ما اإذا قرر املٌحّكم اأن اأحد الأطراف قد انتهك التفاقية الهند�شية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة فورموك�شبناء 
على عدم الدفع اأو انتهاك التزامات ال�شرية.

)GTC TECHNOLOGY LP( اتفاقية نقل التقنية مع شركة جي تي سي للتقنية أل بي

الطرفان:

�شركة جي تي �شي للتقنية الأمريكية األ األ �شي )مانح الرتخي�ش( واملرَخ�ش له، وي�شار اإلى كل من مانح الرتخي�ش و املرخ�ش له بـ "طرف". وتكون �شركة 
اأرامكو للخدمات )ولي�ش اأرامكو اأوفر �شيز بي يف( طرفًا يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جي تي �شي . يرجى مالحظة اأنه بالن�شبة اإلى هذه التفاقية قد مت 

الآن اإحالل �شدارة )كمرخ�ش له( حمل املرخ�ش له.

نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جي تي �شي باحلقوق والرتاخي�ش ذات ال�شلة بعملية )GT-BTX( لال�شتخال�ش بالتقطري.

المسائل المالية:

مل يتم ت�شمني الدفع عن املعدات المتالكية يف الدفعات املطلوب ت�شديدها بالكامل للرتاخي�ش  مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جي تي �شي. ومع 
ذلك، فاإن �شراء املرَخ�ش له لبع�ش املواد املذيبة واملعدات من مانح الرتخي�ش مبوجب  اتفاقيات منف�شلة هو من الأمور املت�شورة يف اتفاقية نقل التقنية 

مع �شركة جي تي �شي.

التعدي على حقوق الملكية الفكرية:

يتوجب على املرَخ�ش له �شمان مانح الرتخي�ش �شد املطالبات واخل�شائر التي تن�شاأ عن دعاوى التعدي من طرف ثالث فيما يتعلق بالت�شاميم، اأو املعلومات، 
اأو العمليات التي قدمت اإلى مانح الرتخي�ش من قبل املرَخ�ش له مع اخل�شوع ل�شقف مايل.

اإلنهاء:

لي�ش هناك حق لإنهاء الإتفاقية يف حال ما اإذا قرر املٌحّكم اأن اأحد الأطراف قد انتهك التفاقية الهند�شية املتعلقة باتفاقية نقل التقنية مع �شركة جي تي �شي 
بناء على عدم الدفع اأو انتهاك التزامات ال�شرية.

ضمانات األداء وإجراء اختبارات األداء:

ي�شمن مانح الرتخي�ش اأن تلبي الوحدة معايري اأداء معينة، و�شمانات جودة املنتج مل تظهر يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة جي تي �شي.

 )KELLOGG BROWN & ROOT( اتفاقية نقل التقنية مع شركة كيلوج براون آند رووت

الطرفان:

كيلوج براون اآند رووت )مانح الرتخي�ش(، واملرَخ�ش له، وي�شار اإلى كل من مانح الرتخي�ش و املرخ�ش له بـ "طرف" . وتكون �شركة اأرامكو للخدمات )ولي�ش 
اأرامكو اأوفر �شيز( طرفًا يف اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون اآند رووت. يرجى مالحظة اأنه بالن�شبة اإلى هذه التفاقية قد مت الآن اإحالل �شدارة 

)كمرخ�ش له( حمل املرخ�ش له.
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نطاق االتفاقية:

تتعلق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون اآند رووت باحلقوق والرتاخي�ش ذات ال�شلة ب�شناعة الأنيلني.

منح الترخيص:

اأمريكا  با�شتثناء  العامل،  اأي مكان يف  املنتجات املرخ�شة يف  ببيع  اآند رووت  براون  التقنية مع �شركة كيلوج  نقل  اتفاقية  املمنوح مبوجب  ي�شمح الرتخي�ش 
ال�شمالية.

بدل من الإ�شارة اإلى "احلزمة الهند�شية الأ�شا�شية" ي�شري الرتخي�ش اإلى "احلزمة الهند�شية الأ�شا�شية املمددة".

المسائل المالية:

مل يتم ت�شمني الدفع عن املعدات المتالكية يف الدفعات املطلوب ت�شديدها بالكامل للرتاخي�ش مبوجب اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون اآند رووت. 
كما مل تتطرق اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون اآند رووت ب�شكل �شريح ل�شراء املعدات المتالكية. 

ت�شمنت اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون اآند رووت على مفهوم "الأ�شعار القابلة لالإرجاع" الذي ين�ش على اأن يقوم املرَخ�ش له بتعوي�ش مانح 
الرتخي�ش نظري م�شاركة مانح الرتخي�ش )اأو اجلهات التي قامت برتخي�ش التقنية(، يف بع�ش الأن�شطة، مثل التدريب واإجراء اختبارات الأداء.

اإلنهاء:

لي�ش هناك حق لإنهاء الإتفاقية يف حال ما اإذا قرر املٌحّكم اأن اأحد الأطراف قد انتهك التفاقية الهند�شية املتعلقة اتفاقية نقل التقنية مع �شركة كيلوج براون 
اآند رووت بناء على عدم الدفع اأو انتهاك التزامات ال�شرية.

اإذا اأنهى املرخ�ش اتفاقية نقل التقنية ب�شبب خرق مادي لالتفاقية من قبل املرخ�ش له، با�شتثناء عدم ت�شديد اأي جزء من ر�شوم الرخ�شة. يحق للمرخ�ش 
له ال�شتمرار يف ا�شتخدام العملية املرخ�ش لها اأثناء التحكيم، ومن ثم يتعني على املرخ�ش له اللتزام بقرار التحكيم )اأو قرار املحكمة(. اإذا اأنهى املرخ�ش 
اتفاقية نقل التقنية ب�شبب عدم ت�شديد اأي جزء من ر�شوم الرخ�شة، �شيتم اإنهاء حقوق املرخ�ش له وعلى املرخ�ش له وقف ا�شتخدام العملية املرخ�ش لها.

اتفاقيات توريد المحفزات

دخلت �شدارة اأو �شتدخل يف اتفاقيات توريد املحفزات مع عدد من الأطراف املقابلة مت و�شفهم يف ق�شم " نظرة عامة على ال�شناعة - توريد املحفزات" من 
هذه الن�شرة. تو�شح هذه التفاقيات الأحكام وال�شروط التي مبوجبها �شتقوم �شدارة ب�شراء مكّونات املحفزات المتالكية اخلا�شة بامل�شروع.

اإثيلني )PE( )ب(  البويل  التالية: )اأ( حملول  املتعلقة بتقنيات داو  �شوف تربم �شدارة وكيانات داو ذات ال�شلة )اتفاقيات توريد املحفزات مع داو( 
اأمينات الإيثلني )EA(، )ج( حملول املطاط ال�شناعي، )د( اأك�شيد الإيثيلني (RMETEO 200™) ، )هـ( اأك�شيد الربوبيلني (HPPO)، و)و( البوليولت 

.(Polyols)

األطراف:

يتم اإبرام كل من التفاقيات التي تتعلق بتوريد حمفزات حملول البويل اإثيلني وحمفزات حملول املطاط ال�شناعي وحمفزات اأك�شيد الإيثيلني بني �شركة داو 
)البائع( و�شدارة )امل�سرتي(، وي�شار اإليهما جمتمعني  بـ الأطراف، واإلى اأي منهما بـ الطرف.

يتم اإبرام كل من التفاقيات التي تتعلق بتوريد حمفزات اأي من اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي  وحمفزات البوليولت، بني �شركة داو الأوروبية 
القاب�شة )البائع(، و�شدارة )امل�سرتي(، وي�شار اإليهما جمتمعني بـ الأطراف، واإلى اأي منهما بـ الطرف.

الغرض:

حتدد اتفاقيات داو لتوريد املحفزات ال�شروط التي يجب اأن يزود البائع مبوجبها جميع متطلبات امل�شرتي ل�شراء بع�ش املواد املحفزة ومكونات املحفزات 
)حيثما ينطبق( )املحفزات( المتالكية اخلا�شة بداو لإنتاج منتج مرخ�ش )وفق ما مت تعريفه يف اتفاقية ترخي�ش التقنية ذات ال�شلة( يف امل�شنع.

مدة االتفاقية:

تنتهي مدة اأي من اتفاقيات داو اخلا�شة بتوريد املحفزات )بخالف اتفاقية توريد اأك�شيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي ، واتفاقية توريد البوليولت( 
بعد 20 عاما من تاريخ توقيعها، ومتدد بعد ذلك �شنويًا وب�شكل تلقائي، ما مل يقدم اأي من الطرفني اإ�شعار خطي للطرف الآخر يطلب فيه اإنهاء التفاقية قبل 

36 �شهرَا من تاريخ انتهاء مدة التفاقية الأ�شلية، اأو فرتة متديدها.
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تنتهي اتفاقية توريد اأك�شيد الربوبلني الهيدروجيني الربوك�شيدي  بعد 20 عامًا من تاريخ ت�شليم اأول كمية من املحفز. ومتدد بعد ذلك �شنويًا وب�شكل تلقائي، 
ما مل يقدم امل�شرتى اإ�شعار خطي  يطلب فيه اإنهاء التفاقية قبل ما ل يقل عن 12 �شهرَا من تاريخ انتهاء مدة التفاقية الأ�شلية، اأو مدة التمديد، اأو ما مل يقدم 

البائع اإ�شعار خطي  يطلب فيه اإنهاء التفاقية قبل ما ل يقل عن 24 �شهرَا من تاريخ انتهاء مدة التفاقية الأ�شلية، اأو مدة التمديد .

وتنتهي اتفاقية توريد البوليولت يف الذكرى ال�شنوية اخلام�شة  لتاريخ بدء ت�شغيل امل�شنع. ومتدد بعد ذلك �شنويًا وب�شكل تلقائي، ما مل يقدم اأي من الطرفني 
اإ�شعار خطي للطرف الآخر يطلب فيه اإنهاء التفاقية قبل 18 �شهرَا من تاريخ انتهاء مدة التفاقية الأ�شلية، اأو مدة التمديد.

تنتهي مدة كل من اتفاقيات توريد املحفزات فور انتهاء اتفاقية ترخي�ش التقنية املتعلقة بها.

التزامات التوريد:

البائع غري ملزم بتوريد املحفزات بكميات اأكرث من الكميات املحددة، ما مل يوافق البائع على ذلك عقب ت�شلمه اإ�شعار من امل�شرتي قبل فرتة ل تقل عن 
24 �شهرًا. با�شتثناء ما يتعلق بـتوريد اأك�شيد الربوبلني الهيدروجيني الربوك�شيدي، اإذا زادت متطلبات امل�شرتي عن الكميات املحددة يف اتفاقية داو لتوريد 
املحفزات )والتي ميكن زيادتها ح�شب التفاق(، ينبغي اأن يتعاون البائع وامل�شرتي بطريقة جتارية معقولة لتبية طلب امل�شرتى للكميات الإ�شافية. ت�شتمل 

اتفاقية توريد الربوبلني الهيدروجيني الربوك�شيدي، على املتطلبات لحتياط  للقدرات الإ�شافية  للمحفزات. 

يجب اأن يقدم امل�شرتي اإ�شعارًا حمددًا م�شبقًا اإلى البائع يحدد فيه احتياجاته من املحفز.

تتوقف واجب تلبية البائع لأمر �شراء املحفزعلى )اأ( فيما يتعلق باتفاقية توريد حمفزات حماليل البويل اإثيلني وحمفز املطاط ال�شناعي، توّفر ما يكفي من 
حاويات امل�شرتي لتلبية اأمر ال�شراء، )ب( بالن�شبة اإلى اتفاقية توريد حمفز الأمينات، تقدمي امل�شرتي ملا يكفي من الرينيوم مل�شّنع املحّفز املعني يف موعد 
حمدد قبل تاريخ ت�شليم طلب، و)ج( بالن�شبة اإلة اتفاقية توريد حمفز  اأك�شيد الإثيلني، موافقة امل�شرتي على املحتوى الف�شي يف موعد حمدد �شابق لتاريخ 

ت�شليم الطلب.

يف حالة حدوث اأي عجز يف الإمدادات، يلبي البائع، اأو اأو يعمل على تلبية مورده  طلبات امل�شرتي على اأ�شا�ش الإن�شاف مع مرافق اإنتاج البائع الأخرى التي 
ت�شتخدم نف�ش املحفزات.

السعر:

حتدد كل اتفاقية توريد حمفزات �شعرًا عرفيًا  للمحفز.

التزامات البائع:

يجب على املورد �شحن املحفز املطابق املوا�شفات الواردة يف اتفاقية التوريد املحفزات داو ذات ال�شلة، وبالكميات والتاريخ املحدد للت�شليم. واأن يقوم بنقل 
امللكية يف كل حمفز خاليًا من اأي عبء قانوين. اأما فيما يتعلق اتفاقية التوريد احلفز اأك�شيد الإثيلني، ي�شمن البائع اأي�شا اأن الطلب البتدائي الذي قدمه 
امل�شرتي لأول �شحنة من ت�شتخدم يف امل�شنع �شوف حتقق النتقائية امل�شمونة املطلوبة من اتفاقية توريد حمفزات اأك�شيد الإثيلني خالل الت�شغيل التجريبي. 
املن�شو�ش عليها يف  الكميات  اإجراءات معاينة  للم�شرتي معيارًا ل�شتخدامه يف  البائع  يوفر  اأن  البوليولت، يجب  توريد حمفزات  اتفاقية  اإلى  بالن�شبة  اأما 

اتفاقية توريد حمفزات البوليولت.

حوادث اإلنهاء:

يجوز للبائع اإنهاء اأي اتفاقية توريد حمفزات داو على الفور لالأ�شباب التالية بعد تقدمي اإ�شعار خطي:

)اأ(  انتهاك امل�شرتي للتزامات ال�شداد مبوجب اتفاقية توريد حمفزات داو تلك، اأو حدوث انتهاك مادي ملمو�ش للتزامات ال�شرية، اأكده قرار التحكيم، 
ومل تتم معاجلته خالل 60 يوما من تاريخ القرار التحكيمي.

)ب(  �شراء امل�شرتي للمحفز، اأو حمفز م�شرتك اآخر ا�شتبدال للمحفزلإنتاج املنتجات املرخ�شة با�شتخدام العملية املرخ�شة من مورد اآخر غري البائع 
)با�شتثناء ما هو م�شموح به(.

)ج(  وقف البائع لأعماله اخلا�شة بت�شنيع حمفز، اأو العمل على �شناعة حمفز )اأو فيما يتعلق باتفاقية توريد حمفزات اأك�شيد  الربوبيلني الهيدروجيني 
الربوك�شيدي فقط، وقف ت�شنيع اأو بيع املحفز(.

يجوز للم�شرتي اإنهاء اتفاقية توريد حمفزات داو بعد تقدمي اإ�شعار خطي مدته 60 يوما )اأو مدته 30 يومًا يف حالة اتفاقيات توريد حمفزات اأك�شيد  الربوبيلني 
الهيدروجيني الربوك�شيدي  الأمينات اأك�شيد الإثيلني(، اإذا انتهك البائع التزاماته اخلا�شة بالتوريد املن�شو�شة باتفاقية توريد حمفزات داو تلك.

يف ظل ظروف حمددة، يف حال ف�شل البائع يف متديد اتفاقية توريد حمفزات، اأو اأنه اأوقف ن�شاطه اخلا�ش بت�شنيع املحفز، يجوز للبائع اإما اإجراء ترتيبات 
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لت�شنيع املحفز من قبل طرف ثالث، اأو توفري معلومات كافية لتمكني امل�شرتي من ت�شنيع املحفزبنف�شه، اأو من قبل اآخرين. ويف كل حالة، دون اأن يرتتب على 
البائع التزامات اأخرى فيما يتعلق باملحفز املوقف ت�شنيعه.

أحداث القوة القاهرة:

ت�شتمل اتفاقيات توريد املحفزات مع داو تعريفًا متعارفًا عليه حلدث القوة القاهرة. يف حالة وقوع حادثة قوة قاهرة مما ذكر توؤثر ب�شكل جوهري على جميع 
التزامات اأحد الطرفني اأو كليهما، يتم متديد مدة اتفاقية توريد حمفزات داو لفرتة م�شاوية لتلك الفرتة التي تعذر اأو تاأخر خاللها اأداء هذه اللتزامات، 

)يجب األ تتجاوز 12 �شهرا(. لن يعفي حادث القوة القاهرة مما ذكر اأي طرف من التزامات الت�شديد. 

المسؤولية:

تقت�شر و�شيلة جرب ال�شرر احل�شرية املتاحة للم�شرتي م�شوؤولية املورد الوحيدة على الإخالل باتفاقية توريد حمفزات داو )مبا يف ذلك انتهاك ال�شمان، 
والإهمال، وامل�شوؤولية املطلقة، با�شتثناء النتهاك الناجم عن �شوء �شلوك املورد املتعمد( على مل يلي: )اأ( وجود خيار لدى البائع يف اأحد الإجراءات التالية: 
)1( ا�شتبدال املحفز مو�شوع النتهاك، )2( ح�شم مقبول للطرفني لأ�شعار م�شرتيات املحفز يف امل�شتقبل، اأو )3( اإعادة ت�شديد ثمن ال�شراء املدفوع للمحفز 
مو�شوع النتهاك، و)ب( و�شائل اجلرب املن�شو�ش عليها يف اتفاقية توريد حمفزات داو يف حالة رغبة اأحد الطرفني يف اإنهاء التفاقية مبوجب اأ�شباب حمددة. 
يتم التنازل عن اأي مطالبات مل تقدم من قبل امل�شرتي بحلول اأ�شبق املوعدين التاليني: 60 يومًا بعد اأن يكون قد منا اإلى علمه، اأو يفرت�ش ب�شكل معقول اأن 

يكون قد منا اإلى علمه وجود املطالبة، اأو بعد �شنة من ت�شليم املحفز مو�شوع املطالبة .

الخسائر التبعية:

لن يتحمل اأي من الطرفني امل�شوؤولية جتاه الآخر عن اأي خ�شائر غري مبا�شرة اأو تبعية )مبا يف ذلك اأي فوات اأرباح اأو مكا�شب متوقعة(.

القانون الحاكم:

تخ�شع اتفاقيات توريد حمفزات داو للقانون الإجنليزي.

السرية:

الهيدروجيني  الربوبيلني  اأك�شيد   حمفز  توريد  اتفاقية  )با�شتثناء  داو  حمفزات  توريد  اتفاقيات  على   )OCA( ال�شاملة  ال�شرية  اتفاقية  �شروط  تنطبق 
الربوك�شيدي(. تنطبق �شروط التزامات ال�شرية الواردة يف اتفاقية ترخي�ش تقنية اأك�شيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي على اتفاقية توريد حمفز 
اأك�شيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيدي )TLA(. تعد املحفزات مواد �شرية وتخ�شع لل�شروط اخلا�شة بعدم التحليل مبوجب اتفاقية ال�شرية ال�شاملة 
توريد  اتفاقية  يف  معرف  هو  كما  �شرية  معلومات  تعترب  الربوك�شيدي  الهيدروجيني  الربوبيلني  اأك�شيد  حمفز  توريد  اتفاقية  مبوجب  واملحفزات   ،)OCA(
حمفز اأك�شيد الربوبيلني الهيدروجيني الربوك�شيديول يجوز ا�شتخدامها لال�شتخدام امل�شتثنى مبوجب اتفاقية توريد حمفز اأك�شيد الربوبيلني الهيدروجيني 

الربوك�شيدي .

حل  المنازعات:

ت�شمل اتفاقيات توريد حمفزات داو اإجراءات حل املنازاعات وال�شتعانة باخلرباء، والتي تن�ش على اإجراء مفاو�شات اأولية، ومن ثم، عند ال�شرورة، يكون 
قرار التحكيم النهايي امللزم ال�شادر عن هيئة حتكيم متاألفة من ثالثة حمكمني يف لندن، وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية، نهائي وملزم. هناك اأحكام 
تن�ش على �شم منازعات مبنازعات اأخرى مبوجب اتفاقيات اأخرى متعلقة بامل�شروع. كما اأن هنالك بنود معينة متفق عليها يبت فيها خبري ينبغي  اإدارة بته 

وفق قواعد غرفة التجارة الدولية املتعلقة.

الضمانات:

ت�شمن داو الأوروبية القاب�شة اأداء والتزامات الت�شديد اخلا�شة ب�شركة داو اأوروبا )GmbH( فيما يتعلق باأي من اتفاقيات توريد املحفزات مبوجب �شمانات 
منف�شلة. وت�شمن �شركة داو اأداء والتزامات الت�شديد ل�شركة داو اأوروبا )GmbH( مبوجب �شمانات منف�شلة.

)OSTA( اتفاقية نظم وأدوات التشغيل من داو

الطرفان:

داو الأوروبية القاب�شة )مانح الرتخي�ش( و�شدارة )املرَخ�ش له(.
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الغرض:

وفقًا لتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل من داو، مينح مانح الرتخي�ش، للطرف املرَخ�ش له احلق يف ا�شتخدام بع�ش اإجراءات العمل، واأ�شاليب العمل التجاري، 
ومعايري الت�شميم، وغريه من نظم وادوات الت�شغيل املتعلقة بتنظيم واإدارة اإنتاج الكيماويات )ي�شار اإليها بـ "نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو"(.

القانون الحاكم:

تخ�شع اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل من داو للقانون الإجنليزي.

مدة االتفاقية:

ي�شري مفعول اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل من داو من تاريخ اإبرامها، وتنتهي يف التاريخ الأقرب من:

)اأ(  التاريخ الذي يحل تاليًا من:

1.  الذكرى الـ 15  من ذلك التاريخ. 

2.  التاريخ الذي ل يعود فيه �شريك داو املوؤ�ش�ش �شريكًا يف مانح الرتخي�ش )اأيهما اأبعد(. 

املوؤ�ش�ش مبوجب  ال�شعودية  اأرامكو  ل�شريك  البيع  اإ�شعار  ت�شليم  نتيجة  �شريكًا يف مانح الرتخي�ش،  املوؤ�ش�ش  داو  يعود فيه �شريك  الذي ل  )ب(  التاريخ 
اتفاقية ال�شركاء.

نطاق الحقوق الممنوحة بموجب اتفاقية نظم وأدوات التشغيل من داو:

مينح مانح الرتخي�ش للمرَخ�ش له والأ�شخا�ش الواردة اأ�شماوؤهم اأدناه احلق غري احل�شري والرخ�شة ل�شتخدام نظم ومعدات الت�شغيل اخلا�شة بداو )مبا 
يف ذلك اأي نظم واأدوات ت�شغيل خا�شة بداو قدمت قبل بدء نفاذ اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل( لت�شميم وبناء وت�شغيل و�شيانة املرافق اململوكة بالكامل 
للطرف املرَخ�ش له، اأو لل�شركات التابعة له )املرافق املفو�سة(. ي�شمل املنح ترخي�شًا مبوجب حقوق الطبع والن�شر بن�شخ املواد ذات ال�شلة، وتوزيعها على 

الأ�شخا�ش الواردة اأ�شماوؤهم اأدناه، وحق تعديلها لال�شتخدام من قبل الأ�شخا�ش املدرجة اأ�شماوؤهم اأدناه.

تنطبق احلقوق املمنوحة من قبل مانح الرتخي�ش على ما يلي: )اأ( املرَخ�ش له، )ب( ال�شركات التابعة اململوكة بالكامل للمرَخ�ش له، )ج( الأ�شخا�ش الذين 
اأثناء تقدميهم هذه اخلدمات، و)د(  يقدمون اخلدمات مبوجب اتفاقية اخلدمات العامة الذين لديهم احلاجة ملعرفة نظم واأدوات الت�شغيل ذات ال�شلة 
موظفي املرخ�ش له، وموظفي ال�شركات التابعة اململوكة بالكامل له، وموظفي مانح الرتخي�ش وال�شركات املنت�شبة له املعارين اإلى املرَخ�ش له، وموظفي 

�شركة اأرامكو ال�شعودية و�شركاتها التابعة املعارين اإلى املرَخ�ش له.

يجوز للمرَخ�ش له اأي�شا الإف�شاح عن العنا�شر الفردية من نظم واأدوات الت�شغيل للمقاولني العاملني معه مع مراعاة خ�شوعهم ل�شروط ال�شرية ذات ال�شلة، 
ولكن يجب األ يك�شف لهم كامل نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو ، اأو املواد امل�شاندة ذات ال�شلة لأي مقاول دون موافقة مانح الرتخي�ش.

ل تعترب احلقوق املمنوحة من قبل مانح الرتخي�ش قابلة الرتخي�ش من الباطن من قبل املرخ�ش له، اإل اأنه يجوز منح ترخي�ش من الباطن اإلى �شركة اأرامكو 
ال�شعودية، اأو �شركاتها املنت�شبة لت�شغيل مرفق مفو�ش مع اخل�شوع لأحكام ال�شرية املنا�شبة. على اأنه ي�شرتط يف حال عدم وجود موافقة من مانح الرتخي�ش، 
األ ي�شارك املرخ�ش له من الباطن ب�شكل ملمو�ش يف ت�شنيع املنتجات يف املرفق املفو�ش، اأو يف الرتخي�ش لأطراف ثالثة بتقنيات الت�شنيع امل�شتخدمة يف 

املرافق املفو�شة.

يجب اأن ت�شتمل نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو واملقدمة من مانح الرتخي�ش مبوجب اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل على اأحدث نظم واأدوات الت�شغيل 
اخلا�شة بداو كما يف تاريخ بدء �شريان التفاقية. يتحمل مانح الرتخي�ش امل�شوؤولية عن تكلفة ت�شحيح اأي اإغفال، اأو ق�شور يف نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة 

بداو والناجتة عن خطاأ مانح الرتخي�ش، اأو ممثليه.

ينبغي على مانح الرتخي�ش اأن يقدم للمرخ�ش له حزمة من اأدوات التمكني والتدريب املحددة يف اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل.

التحسينات:

ت�شتمل اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل من داو على �شروط معينة تتعلق بالتعديالت، اأو التحديث، اأو التح�شني لبع�ش اأ�شاليب العمل املحددة يف تلك التفاقية. 
يتوجب على طريف التفاقية اأن يتبادل ر�شميًا املعلومات حول هذه التح�شينات مبعدل ل يزيد عن مرة يف ال�شنة ما مل ين�ش اأو يتفق على خالف ذلك.

املرافق  الرتخي�ش يف  مانح  ل�شتخدام حت�شينات  ر�شوم  وبدون  وغري ح�شرية،  فيها،  �شاملة، لرجعة  له رخ�شة  املرَخ�ش  للطرف  الرتخي�ش  مانح  مينح 
املفو�شة، �شريطة اأن يكون لدى مانح الرتخي�ش احلق يف منح مثل هذا الرتخي�ش دون موافقة، اأو دفع تعوي�شات لأي طرف ثالث. يجوز للطرف املرَخ�ش 
له الك�شف والرتخي�ش من الباطن لتح�شينات مانح الرتخي�ش لالأطراف املرَخ�ش لهم احلايني وامل�شتقبلني با�شتخدام نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو. 
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مينح مانح الرتخي�ش املرخ�ش له وال�شركات املنت�شبة له ترخي�شًا �شاماًل لرجعة فيه، وغري ح�شري، وبدون ر�شوم ل�شتخدام حت�شينات مانح الرتخي�ش يف 
اأي مرفق ميلكه املرَخ�ش له، اأو اأي من ال�شركات املنت�شبة له.

يك�شف كل طرف ويرخ�ش التح�شينات كما هي، وبدون �شمانات.

التعاقد من الباطن:

يجوز للمرَخ�ش له حتويل التزاماته بالتعاقد من الباطن مع اأي من ال�شركات املنت�شبة له، اأو )مبوافقة مانح الرتخي�ش( اإلى اأي مقاول موؤهل اآخر.

ل يلزم احل�شول على موافقة املرخ�ش له لتعاقد مانح الرتخي�ش من الباطن مع موظفي املقاولني الذين يعملون حتت اإدارته وباإ�شراف مانح الرتخي�ش، على 
الرغم من اأن مانح الرتخي�ش �شيظل م�شئول عن اأداء واأن�شطة هوؤلء املوظفني كما لو كانوا موظفي مانح الرتخي�ش.

حقوق الملكية الفكرية:

ميلك مانح الرتخي�ش وال�شركات املنت�شبة له جميع امللكية الفكرية يف نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو املن�شو�ش عليها يف اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل 
من داو. و�شيمتلك مانح الرتخي�ش وال�شركات املن�شبة له اأي�شًا كافة الن�شخ وتعديالت، والعمال ال�شتقاقية اخلا�شة بنظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو، 

ف�شاًل عن التح�شينات التي يطورها مانح الرتخي�ش وال�شركات املنت�شبة له.

�شوف ميلك املرخ�ش له نظم واأدوات الت�شغيل من داو )OST( املحلية للمرخ�ش له وامل�شتندات املتعلقة بها، مبا يف ذلك اأي اأعمال ن�شخ، اأو تكييف اأو ا�شتقاق 
من نظم واأدوات الت�شغيل من داو )OSTA( املحلية للمرخ�ش له اإ�شافة اإلى حت�شينات يطورها املرخ�ش له. 

التسديد والدفعات:

الت�شغيل  واأدوات  نظم  اتفاقية  املمنوحة مبوجب  والرتاخي�ش  كمبلغ مقطوع مقابل احلقوق  الرتخي�ش  ر�شوم  الرتخي�ش  ملانح  له  املرخ�ش  ي�شدد  اأن  يجب 
اخلا�شة بداو.

�شوف ي�شدد املرَخ�ش له ملانح الرتخي�ش املبالغ الالزمة لتغطية نفقات ال�شفر واملعي�شة ملمثلي مانح الرتخي�ش التي يتكبدها عند تقدمي خدمات نقل نظم 
واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو اإلى املرخ�ش له، على النحو املحدد يف  اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل ، اإذا ا�شتلزمت عمليات النقل �شفر ممثلي مانح الرتخي�ش 

بعيدَا عن موطنهم.

السرية:

تعد جميع املواد التي ت�شملها اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو معلومات فنية �شرية تغطيها اتفاقية ال�شرية ال�شاملة )OCA(. تعرتف اتفاقية نظم 
واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو باأن بع�ش نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو قد تتطلب ح�شول مانح الرتخي�ش على ترخي�ش م�شتقل من طرف ثالث، ويف 

هذه احلالة ينبغي اأن يحدد مانح الرتخي�ش هذه املواد )واجلهة التي ترخ�شها( للطرف املرَخ�ش له.

المسؤولية والضمانات: 

يقدم كل من الطرفني �شمانًا متبادًل للطرف الآخر فيما يتعلق باملطالبات وامل�شوؤولية النا�شئة عن املر�ش، اأو الإ�شابة، اأو الوفاة، اأو الأ�شرار يف املمتلكات، 
املرتتبة يف كل حالة على املوظفني اخلا�شني به وغريهم من املمثلني  والناجمة عن اأداء الطرف ال�شامن مبوجب اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو، 

اأو ت�شغيل املرافق املفو�شة.

وب�شكل منف�شل، تن�ش اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو على اأن املرخ�ش له يتحمل املخاطر الناجمة عن اأي �شرر، اأو خ�شارة يف املمتلكات التي 
تخ�شع ل�شيطرته اأو ل�شيطرة  اأي من الأ�شخا�ش املرتبطني، والتي تن�شاأ عن ت�شغيل املرافق املفو�شة، اأو ا�شتخدام نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو بوا�شطة 

املرَخ�ش له، اأو الأ�شخا�ش املرتبطني. ُيخلي املرَخ�ش له مانح الرتخي�ش والأ�شخا�ش املرتبطني به عن اأي م�شئولية عن تلك الأ�شرار، اأو اخل�شارة.

وتن�ش اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو اأي�شا على اأن ي�شمن املرخ�ش له مانح الرتخي�ش والأ�شخا�ش املرتبطني به �شد جميع املطالبات املتعلقة 
بامل�شوؤولية، اأو اخل�شارة الناجتة عن ت�شغيل املرافق املفو�شة، اأو ا�شتخدام نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو بوا�شطة املرَخ�ش له اأو الأ�شخا�ش املرتبطني 
به، اأو تلك الناجتة عن الت�شنيع اأو ال�شتخدام اأو الت�شويق اأو البيع اأو الت�شرف يف اأي منتجات م�شنوعة يف املرافق املفو�شة. واإلى احلد الذي حتدث فيه 
ازدواجية بني هذه ال�شمانات مع ال�شمانات ذات ال�شلة باتفاقيات داو لت�شويق املنتجات )PMLA(، اأو مع اتفاقية داو اخلا�شة برتخي�ش التقنية، اأو مع 

اتفاقية ال�شركاء، ل ميكن للمرَخ�ش له التقدم باأي مطالبة مبوجب ذلك.

اأو الأ�شخا�ش  اأو م�شئولية تن�شاأ ب�شكل مبا�شر من �شوء الت�شرف املتعمد من طرف امل�شمون  ل ينطبق اإخالء امل�شوؤولية وال�شمانات اأعاله على اأي خ�شارة 
املرتبطني به.
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تت�شمن اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل ال�شتثناء املتبادل مل�شوؤولية كال الطرفني عن اخل�شائر التبعية.

تتمثل و�شيلة اجلرب الوحيدة املتاحة للمرخ�ش له يف حال انتهاك مانح الرتخي�ش لل�شمان هي اإعادة اأداء اللتزامات ذات ال�شلة.

يخ�شع اإجمايل امل�شوؤولية التي يتحملها مانح الرتخي�ش والأ�شخا�ش املرتبطني به النا�شئة عن اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو والن�شاطات ذات 
ال�شلة بها اإلى �شقف حمدد.

االنتهاكات وإنهاء االتفاقية

يجوز ملانح الرتخي�ش اإنهاء اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو بعد انق�شاء فرتة 60 يومًا مل يتم خاللها معاجلة انتهاك املرَخ�ش له ب�شكل مادي 
ملمو�ش ل�شروط الت�شديد، اأو التزامات ال�شرية، اأو اإذا حدث ، اأثناء حيازة مانح الرتخي�ش اأو �شركة منت�شبة له م�شالح حقوق ملكية  يف املرخ�ش له، منع 

.)NFSA( اأو اتفاقية توريد لقيم النفتا (EFSA) شركة اأرامكو ال�شعودية ب�شكل غري معقول جتديد اتفاقية توريد لقيم الإيثان�

اإذا مت اإنهاء اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو لأي من هذه الأ�شباب، يفقد املرخ�ش له حقوقه يف ا�شتخدام نظم ومعدات الت�شغيل اخلا�شة بداو، 
واملواد امل�شاندة ذات ال�شلة. كما اأن اأي التزامات اأخرى من قبل مانح الرتخي�ش، اأو ال�شركات املنت�شبة له لتقدمي املزيد من اخلدمات ذات ال�شلة باتفاقية 

نظم واأدوات الت�شغيل املذكورة مبوجب اتفاقية خدمات منف�شلة، ميكن اإنهاوؤها بعد تقدمي اإ�شعار بذلك اإلى املرَخ�ش له مدته 90 يوما.

تن�ش اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو �شراحة باأن ا�شتخدام املرخ�ش له، اأو ال�شركات املنت�شبة له، لأي من نظم ومعدات الت�شغيل اخلا�شة بداو، 
اأو اأي حت�شينات، اأو معلومات �شرية ملانح الرتخي�ش، اأو ال�شركات املنت�شبة له يف ت�شميم، اأو بناء، اأو ت�شغيل، اأو �شيانة اأي مرفق خالف املرافق املفو�شة هو 

انتهاك جوهري لتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو، ما مل ي�شمح مانح الرتخي�ش �شراحة بذلك يف اتفاقية اأخرى.

اإذا مت اإنهاء اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل نتيجة لت�شليم �شريك داو املوؤ�ش�ش اإ�شعار بيع ل�شريك اأرامكو ال�شعودية املوؤ�ش�ش مبوجب اتفاقية ال�شركاء، وجب اأن 
يعيد املرَخ�ش له فورًا اإلى مانح الرتخي�ش اأي من نظم ومعدات الت�شغيل اخلا�شة بداو تتعلق بتلك التفاقية، عدا تلك غري املخ�ش�شة مبناطق جغرافية 

معينة، اأو لأنواع خم�ش�شة من الأعمال التجارية. ويتوقف انطباق اأحكام اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل املتعلقة با�شتخدام التح�شينات.

القوة القاهرة:

تت�شمن اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو تعريفًا متعارفًا عليه للقوة القاهرة.

حل المنازعات:

ت�شمل اتفاقية نظم واأدوات الت�شغيل اخلا�شة بداو على اإجراءات حل املنازعات وال�شتعانة باخلرباء، والتي تن�ش على اإجراء املفاو�شات الأولية، ومن ثم، 
عند ال�شرورة، حل نهائي وملزم �شادر من هيئة حتكيم موؤلفة من ثالثة اأ�شخا�ش يف لندن، وفقَا لقواعد غرفة التجارة الدولية. هناك اأحكام تن�ش على �شم 
منازعات مع منازعات مبوجب اتفاقات اأخرى متعلقة بامل�شروع. كما اأن هنالك بنود معينة متفق عليها يبت فيها خبري ينبغي اإدارة قراره وفق قواعد غرفة 

التجارة الدولية.

اتفاقية الشركاء

اأبرم �شريك داو و�شريك اأرامكو ال�شعودية اتفاقية ال�شركاء املوؤرخة يف 8 اأكتوبر 2011م )اتفاقية ال�سركاء(. و�شعت اتفاقية ال�شركاء اإطارًا لتحديد م�شائل 
معينة تتعلق بامللكية، مبا يف ذلك هيكل راأ�ش املال، وحقوق الت�شويت، وعمليات نقل الأ�شهم، وحوكمة ال�شركة.

ت�شمن اأرامكو ال�شعودية التزامات �شريك اأرامكو ال�شعودية مبوجب اتفاقية ال�شركاء وفقًا ل�شمان ال�شركة الأم. وكذلك ت�شمن داو الأوروبية القاب�شة التزامات 
�شريك داو مبوجب �شمان ال�شركة الأم. ويتم �شمان التزامات داو الأوروبية القاب�شة مبوجب ال�شمان ال�شركة الأم ذلك من قبل داو مبوجب �شمان ثانوي. 

وافق امل�شاهمون على اأن تكون ل�شدارة مدة ت�شري 99 عاما اعتبارًا من تاريخ اكتمال امل�شروع  مبوجب اتفاقيات متويل امل�شروع.

كما ت�شمنته اتفاقية ال�شركاء اأن ميتلك �شريك اأرامكو ال�شعودية مبدئيًا 65% من اأ�شهم �شدارة، واأن ميتلك �شريك داو مبدئيًا الكمية املتبقية 35% من اأ�شهم 
"�شدارة". كما ن�شت اتفاقية ال�شركاء اأي�شًا على اأن يبيع �شريك اأرامكو ال�شعودية م�شلحة يف �شدارة ن�شبتها 30 %  اإلى ال�شركة العامة التي �شيتم اإدراجها 
يف ال�شوق املالية )تداول( باأ�شرع ما ميكن عمليًا عقب تاريخ الإقفال املايل ح�شب اتفاقيات متويل امل�شروع. ويح�شل �شريك اأرامكو ال�شعودية على متح�شالت 
الكتتاب العام. يتم اإجراء التغيريات والتعديالت على اتفاقية ال�شركاء، ووثائق تاأ�شي�ش "�شدارة"، واتفاقيات امل�شروع ذات ال�شلة مبا يتما�شى مع الكتتاب 

العام، طاملا اأن هذه التغيريات، اأو التعديالت لن توؤثر �شلبًا على حقوق اأو تزيد من التزامات �شريك داو، اأو م�شاهمي �شريك اأرامكو ال�شعودية .

بخالف م�شاهمة ال�شركاء البتدائية يف راأ�ش املال ومتطلبات التمويل التي تفر�شها اتفاقيات متويل امل�شروع، فاإن جميع عمليات التمويل الأخرى من قبل 
ال�شركاء تخ�شع ملوافقة ال�شركاء.
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تن�ش اتفاقية ال�شركاء على ر�شملة بع�ش تكاليف تطوير امل�شروع من خالل حتويلها اإلى راأ�ش مال �شهمي لـ "�شدارة"، اأو حتويل هذه التكاليف اإلى قرو�ش 
قابلة الت�شديد من قبل �شدارة لل�شركاء.

يتوجب اأن حتتفظ  �شركة داو و�شركة اأرامكو ال�شعودية، ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر من خالل ال�شركاء، لفرتة من الوقت من تاريخ تاأ�شي�ش �شدارة، على احلد 
الأدنى من امل�شاركة يف اأ�شهم �شدارة )امل�ساهمة الدنيا اأو احلد الأدنى للم�ساهمة(. بعد فرتة الحتفاظ مب�شاهمة احلد الأدنى هذه، فاإن مبيعات امل�شالح 

يف �شدارة )بخالف ال�شركة العامة( تخ�شع لبع�ش حقوق ال�شفعة.

تناط الإدارة العامة والرقابة على �شدارة مبجل�ش مديرين يتكون من ثمانية اأع�شاء. وقبل نقل جزء من ح�شة �شركة اأرامكو ال�شعودية اإلى ال�شركة العامة، 
يكون لكل من �شريك داو و�شريك اأرامكو ال�شعودية احلق يف تعيني اأربعة مديرين.

هناك 29 اإجراءًا حمفوظًا يقرر فقط من قبل جمل�ش املديرين )اأو، يف حال التوكيل من قبل جمل�ش املديرين، فمن قبل جلنة تنفيذ امل�شروع املنبثقة من 
جمل�ش املديرين(. ت�شمل هذه الإجراءات، من بني اأمور اأخرى، )1( اعتماد خطة العمل وخطة الت�شغيل لدى �شدارة، )2( مع مراعاة ال�شتثناءات امل�شموح 
بها، تكبد مديونية باقرتا�ش اأموال، )3( املوافقة على النفقات الراأ�ش مالية املقرتحة التي تزيد عن قيمة معينة، )4( مع مراعاة ال�شتثناءات امل�شموح بها، 
اإيجاد اأية م�شالح �شمان على اأ�شول "�شدارة"، و )5( اإبرام اأو تعديل اأو تغيري التفاقيات اأو ال�شفقات بني �شدارة واأي �شريك، اأو اأي من ال�شركات املنت�شبة 
اإذا تعذر التفاق حول اعتماد قرار ما، يعقد اجتماع خا�ش ملجل�ش املديرين، ول يحق للمديرين املر�شحني من قبل ال�شريك  له. يف احلالة الأخرية )5(، 
املنت�شب الت�شويت على القرار. ويف جميع امل�شائل الأخرى التي يتعذر فيها التو�شل اإلى اتفاق ب�شاأن كيفية حلها وفقا لالآليات املن�شو�ش عليها يف اتفاقية 

ال�شركاء، ل يتم اتخاذ القرار ذي ال�شلة ويبقى الو�شع الراهن كما هو عليه.

هناك بع�ش الإجراءات الأخرى حمفوظة للقرار بها من قبل اجلمعية العامة لل�شركاء. جميع قرارات اجلمعية العامة لل�شركاء تتطلب موافقة �شريك داو 
و�شريك اأرامكو ال�شعودية. مع اخل�شوع للمتطلب املذكور، فاإن معظم قرارات اجلمعية العامة لل�شركاء هذه تتطلب موافقة ال�شركاء املالكني ملا ل يقل عن 
75% من اأ�شهم "�شدارة". والإجراءات التالية تتطلب موافقة ال�شركاء املالكني ما ل يقل عن 67% من اأ�شهم "�شدارة": )1( تعديل وثائق تاأ�شي�ش �شدارة، 
)2( تغيري راأ�ش مال �شدارة امل�شرح به. )3( مزاولة نوع من الأعمال التجارية يختلف اإلى حد كبري عن ذلك املحدد يف اتفاقية ال�شركاء، اأو اإيقاف العمل، 
و)4( ان�شحاب �شدارة من تنفيذ امل�شروع. وتتطلب القرارات التالية موافقة اإجماعية من ال�شركاء: )1( عمليات الدمج، اأو التوحيد، اأو ال�شم يف كل، اأو اأي 
جزء رئي�شي من "�شدارة"، اأو اأ�شولها، بخالف ما يتطلبه �شياق الأعمال العادية، )2( تغيري مكان تاأ�شي�ش "�شدارة"، )3( زيادة امل�شوؤولية املالية لل�شركاء، 

و)4( ت�شفية "�شدارة".

تن�ش اتفاقية ال�شركاء على اأن ُيعنّي �شريك اأرامكو ال�شعودية الرئي�ش التنفيذي الأول لـ "�شدارة"، واأن يتم تعيني بع�ش املدراء التنفيذيني من قبل اأحد ال�شركاء 
اأو الآخر. مبجرد انق�شاء مدة التعيني الأولى لهذه املنا�شب وحتى وقوع اأمكانية تعيني جمل�ُش املديرين موظفًا ذا موؤهالت منا�شبة مت توظيفه مبا�شرة من قبل 

�شدارة، فاإن احلق يف التعيني لهذه املنا�شب يظل بالتناوب بني ال�شركاء.

اأي من ال�شركاء يف الوفاء باأداء  اأحداث تق�شري: )1( مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات وفرتة املعاجلة، ف�شل  وفقًا لتفاقية ال�شركاء، متثل الأحداث التالية 
التزامه بتقدمي م�شاهمته البتدائية يف راأ�ش املال اأو امل�شاهمات الراأ�ش مالية الالحقة )الى املدى الذي وافقوا على ذلك(، )2( مع مراعاة فرتة املعاجلة، 
اإخفاق �شركة داو، اأو اأرامكو ال�شعودية يف احلفاظ على احلد الأدنى للم�شاهمة، )3( نقل م�شالح امللكية من قبل اأحد ال�شركاء، اأو تغيري يف التحكم وال�شيطرة 
مبا ي�شكل انتهاكًا لتفاقية ال�شركاء، )4( تنازل اأحد ال�شركاء عن حقوقه اأو التزاماته مبا ي�شكل انتهاكًا لتفاقية ال�شركاء، )5( اإخفاق اأحد ال�شركاء )اأو 
�شركة منت�شبة له( يف اللتزام بدعم الئتمان من ذلك ال�شريك، اأو اإخفاقه يف الوفاء باأي من تعهداته املتعلقة بحقوق ملكية ال�شركاء الواردة يف اأي وثيقة 
متويل للم�شروع بعد انق�شاء اأية فرتة عالج منطبقة حمددة فيها، )6( انتهاء �شريان اأي من �شمانات ال�شركة الأم اأو الثانوية بالن�شبة اإلى اتفاقية ال�شركاء 
قبل موعد النق�شاء املحدد له. )7( وقوع اأحداث معينة توؤدي اإلى انخفا�ش قدره 20% اأو اأكرث يف اأرباحه قبل الفائدة وال�شرائب الدخل وال�شتهالك والإطفاء 
)EBITDA( الفعلية لدى �شدارة يف اأي فرتة باملقارنة مع اأرباحه قبل الفائدة وال�شرائب الدخل وال�شتهالك والإطفاء )EBITDA( املتوقعة لدى �شدارة 
لفرتة الـ 12 �شهر بعد وقوع ذلك احلدث املعني، و)8( اإفال�ش، اأو اإع�شار اأي من ال�شركاء اأو �شركة داو اأو �شركة اأرامكو ال�شعودية. ومع ذلك، ل يجوز ل�شدارة 
تنفيذ اأي من ال�شروط مبوجب اتفاقية ال�شركاء لأنها لي�شت طرفًا يف التفاقية، كما ل يقر طرفا التفاقية �شراحة باعتبارها طرف ثالثًا م�شتفيدًل مق�شودًا. 

بناء على اإ�شعار حادث التق�شري، يجوز لل�شريك املق�شر خالل فرتة حمددة معاجلة التق�شري. اإذا كان التق�شري غري قابل للمعاجلة، اأو يف حال كونه قابل 
العالج ا�شتمر ذلك التق�شري اإلى ما بعد الفرتة املن�شو�ش عليها فاإنه: )1( اإذا كان �شريك داو هو ال�شريك املق�شر، يجوز لل�شركاء غري املق�شرين اإ�شدار 
اإ�شعار اإلى �شريك داو يطلبون فيه منه اأن يبيع كامل م�شالح ملكيتها اإلى ال�شركاء غري املق�شرين، )2( اإذا كان �شريك اأرامكو ال�شعودية هو ال�شريك املق�شر، 
يجوز ل�شريك داو اإ�شدار اإ�شعار يطلب فيه من �شريك اأرامكو ال�شعودية اأن ت�شرتي كامل م�شالح ملكيتها )كما يجوز لل�شركة العامة اأن ت�شارك يف ال�شراء مع 

مراعاة �شروط معينة(.

ما مل يتم اإنهاء التفاقية يف وقت �شابق لأوانها وفقًا لأحكامها، تنتهي اتفاقية ال�شركاء عند انتهاء مدة �شدارة على النحو املن�شو�ش عليه يف عقد التاأ�شي�ش 
اخلا�ش ب�شدارة.

تخ�شع اتفاقية ال�شركاء لقوانني اململكة العربية ال�شعودية.
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اتفاقية توريد النيتروجين واألكسجين 

قامت �شدارة ب�شفتها امل�شرتي وال�شركة الوطنية للغازات ال�شناعية )"�شركة الغاز"( ب�شفتها املقاول بالدخول يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني، 
املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد  املتعاقد عليها )"الكمية  الكمية  الغاز ل�شدارة  �شركة  �شتتيح  )اأ(  التي مبوجبها  والأحكام  ال�شروط  التي حتكم 
توريد  اتفاقية  مبوجب  )"املنتجات  والأك�شجني  ال�شغط  املنخف�ش  والنيرتوجني  ال�شغط  العايل  النيرتوجني  من  والأك�سجني"(  النيرتوجني 
النيرتوجني والأك�سجني "(؛ و)ب( �شتدفع �شدارة ثمن كمية املنتجات مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني املتاحة من قبل �شركة الغاز يف نقطة 

الت�شليم املحددة والتي تاأخذها �شدارة )"االإنتاج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني واالأك�سجني (، )"امل�سروع"(.

المدة وتمديدات المدة

20 �شنة من تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شروع ف�شل الهواء  اإنهاء املدة قبل انق�شائها، �شتكون مدة اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني الأولية  ما مل يتم 
)"املدة الأولية لتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني "(. يجوز متديد املدة الأولية لتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني: )اأ( انفراديًا من جانب 
اأقل( بنف�ش ال�شروط القائمة لالتفاقية؛ و )ب( ملدد خمتلفة و/اأو  اإذا كان ذلك  اإجارة �شدارة على املوقع  10 �شنوات )اأو ما يبقى من عقد  �شدارة ملدة 
على اأ�شا�ش �شروط خمتلفة مبوافقة الطرفني. يتم متديد املدة الأولية لتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني واأي مدة خا�شة باتفاقية توريد النيرتوجني 
والأك�شجني مت متديدها ب�شكل من�شف، وذلك بعد وقوع بع�ش حوادث القوة القاهرة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني التي توؤثر على �شركة الغاز.

تصميم وإنشاء المشروع

تعترب �شركة غاز م�شوؤولة عن عمليات الت�شميم والهند�شة وال�شراء والتوريد والت�شنيع والنقل اإلى املوقع والإن�شاء والبناء والرتكيب والإكمال والبدء والختبار 
كما  والأك�شجني،  النيرتوجني  توريد  اتفاقية  املنتجات مبوجب  وتوريد  لإنتاج  وبدء الت�شغيل والت�شغيل وال�شيانة بخ�شو�ش امل�شنع )"م�سنع ف�سل الهواء"( 

تكون على �شدارة م�شوؤوليات مماثلة عن الربط البيني لبع�ش املرافق التي يتم و�شعها يف اأو بقرب جممع �شدارة لت�شليم املنتجات.

التشغيل التجاري لمصنع فصل الهواء والتعويضات المتفق عليها عن التأخير

�شيقع تاريخ الت�شغيل التجاري فور اإعطاء �شدارة اإ�شعارًا ل�شركة الغاز بقبول نتائج اختبارات الأداء والوظيفة )"تاريخ الت�سغيل التجاري لتفاقية توريد 
النيرتوجني والأك�سجني "(. يف حال ف�شلت �شركة الغاز يف حتقيق تاريخ الت�شغيل التجاري لتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني بحلول التاريخ امل�شتهدف 
"( تدفع �شركة الغاز ل�شدارة تعوي�شات  لتحقيق العمليات التجارية )"التاريخ املجدول للت�سغيل التجاري لتفاقية توريد النيرتوجني والأك�سجني 
متفق عليها م�شبقًا حمت�شبة وفقًا ملعادلة واردة باتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني  عن كل يوم )اأو اأي جزء منه( حتى "�شقف التعوي�شات املتفق عليها 

م�سبقًا" املبينة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني .

تشغيل وصيانة المصنع

على �شركة الغاز القيام بكافة الأعمال يف جممع �شدارة وفقُا للمتطلبات النظامية املنطبقة ومتطلبات �شدارة اخلا�شة بالبيئة وال�شحة وال�شالمة، وكافة 
املتطلبات واملوا�شفات واملعايري الأخرى ذات العالقة التي حتيط �شدارة �شركة الغاز علمًا بها )وي�شار اإليها بـ "اخلطط الإدارية والإجراءات واملعايري 

والقواعد واللوائح املتعلقة بالبيئة وال�سحة وال�سالمة اخلا�سة بامل�سرتي"(.

يجوز لأي من الطرفني تقدمي طلب للطرف الآخر اإذا اعتقد اأن �شركة الغاز قد تكبدت اأو حققت اأو اأنه من املحتمل اأن تتكبد اأو حتقق تكاليف اأو وفورات 
زائدة نتيجة لكون اخلطط الإدارية والإجراءات واملعايري والقواعد واللوائح املتعلقة بالبيئة وال�شحة وال�شالمة اخلا�شة بامل�شرتي اأكرث اإرهاقًا من املتطلباات 

النظامية املتعلقة بالبيئة وال�شحة وال�شالمة اخلا�شة ب�شدارة اأو املتطلبات املتعلقة بالبيئة وال�شحة وال�شالمة اخلا�شة ب�شركة الغاز.

التغييرات الطارئة على القانون

يجوز لأي من الطرفني تقدمي طلب للطرف الآخر اإذا اعتقد اأن �شركة الغاز قد تكبدت اأو حققت اأو اأنه من املحتمل اأن تتكبد اأو حتقق تكاليف اأو وفورات زائدة 
نتيجة لأي تغيري طارئ يف الأنظمة ال�شارية يف اململكة اأو تفوي�ش حكومي.

التكاليف والوفورات الزائدة

اأو على اخلطط الإدارية والإجراءات واملعايري والقواعد واللوائح املتعلقة  القانون  التكاليف الزائدة الناجتة عن تغيريات طارئة على  التعوي�ش عن  ل يتم 
بالبيئة وال�شحة وال�شالمة اخلا�شة بامل�شرتي الأكرث اإرهاقًا اإل اإلى املدى الذي تتعلق فيه مب�شروع ف�شل الهواء على نقي�ش املرافق اخلا�شة باإنتاج الغاز التابعة 

ل�شركة الغاز يف املنطقة ال�شرقية للمملكة ول تغطيها متح�شالت التاأمني.

ما مل توافق �شدارة على ت�شوية مطالبة من خالل دفعة باملقطوعية، �شيتم تعديل الأ�شعار الواجبة الدفع عن املنتجات مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني 
والأك�شجني بحيث تتاأكد من بقاء �شركة الغاز يف و�شع مايل متعادل دون حتقيق ربح اأو خ�شارة من جراء التغيري. يتم تعديل الأ�شعار لالأخذ بعني العتبار اأي 
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اإخفاق من جانب �شركة الغاز يف بذل اجلهود املعقولة من اأجل تخفيف التكاليف الزائدة وحتقيق اأق�شى حد ممكن من الوفورات.

اأما التعديالت يف الأ�شعار مبا يف ذلك تلك املجراة بخ�شو�ش التغيريات الطارئة على القانون واخلطط الإدارية والإجراءات واملعايري والقواعد واللوائح 
النيرتوجني  توريد  اتفاقية  مبوجب  منتج  عن  املرجح  املعدل  زيادة  عنها  نتجت  اإذا  اإرهاقًا،  الأكرث  بامل�شرتي  اخلا�شة  وال�شالمة  وال�شحة  بالبيئة  املتعلقة 
والأك�شجني ملا يبقى من املدة بقدر اأعلى من ن�شبة موؤوية معينة )حمددة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني (، فعندئذ يجوز ل�شدارة اإنهاء اتفاقية 

توريد النيرتوجني والأك�شجني.

الصيانة المجدولة للمصنع

يتعني على �شركة الغاز القيام ب�شيانة م�شنع ف�شل الهواء دون م�شا�ش بالتزامها باإتاحة الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني 
لكل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني يف جميع الأوقات )عدا ما يتعلق باأي كمية من النيرتوجني العايل ال�شغط اأو الأك�شجني فيما يزيد 
عن الكمية الواردة بالتقدير الأحدث ل�شدارة والتي ل تتيحها �شركة الغاز على الرغم من جهودها املعقولة من الناحية التجارية وذلك كنتيجة لأي توقف 
خمطط يتزامن مع ال�شيانة اخلا�شة ب�شدارة يف اأحدث جدول �شيانة م�شلم من �شدارة اإلى �شركة الغاز( كما عليها ت�شليم جدولها اخلا�ش بال�شيانة اإلى 

�شدارة على اأ�شا�ش �شنوي.

حوادث االنقطاع

حادث النقطاع مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني يعني بالن�شبة اإلى كل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني كل منا�شبة تهبط 
فيها درجة ال�شغط اخلا�شة باملنتج لأكرث من ن�شبة مئوية معينة )حمددة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني ( حتت �شغط الت�شليم الأدنى اخلا�ش 
باملنتج ذي ال�شلة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني وي�شتثنى من ذلك اأي انقطاع ناجم عن حادث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني 
والأك�شجني و�شريطة اأن وقوع اأكرث من حادث واحد خالل عدد معني من ال�شاعات التي تلي مبا�شرة احلادث الأول تعترب باأنها ت�شكل نف�ش حادث النقطاع. 
و�شتدفع �شركة الغاز تعوي�شات متفق عليها م�شبقًا ل�شدارة عن كل حادث انقطاع م�شاويًا لن�شبة مئوية من �شقف التعوي�شات ال�شنوية املتفق عليها م�شبقًا 

واملبينة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني .

توفير المنتجات بموجب اتفاقية توريد النيتروجين واألكسجين

اعتبارًا من وبعد تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني فاإنه )اأ( تلتزم �شركة الغاز باإتاحة الكمية املتعاقد عليها مبوجب 
اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني من كل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني ل�شدارة؛ و)ب( يجوز ل�شدارة طلب كميات زائدة من املنتج 

مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني، ويتعني على �شركة الغاز بذل جهودها املعقولة من الناحية التجارية لإتاحة الكميات املذكورة.

لن توفر �شركة الغاز اأي منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني مبوجب اأي ترتيب خا�ش بالتوفري لطرف ثالث يف حال يزيد جمموع )اأ( كمية 
املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني املعتزم توفريه مبوجب ذلك الرتتيب اخلا�ش بالتوفري لطرف ثالث؛ و)ب( كمية املنتج مبوجب اتفاقية 
توريد النيرتوجني والأك�شجني املعتزم توفريه مبوجب كافة الرتتيبات الأخرى التي مت الدخول فيها من قبل �شركة الغاز كما يف ذلك التاريخ؛ و)ج( الكمية 
املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني )يف حالة النيرتوجني العايل ال�شغط والأك�شجني( اأو الكمية الأ�شا�شية املتعاقد عليها )يف حالة 

النيرتوجني املنخف�ش ال�شغط( عن الطاقة الإنتاجية الإجمالية مل�شنع ف�شل الهواء.

على �شدارة القيام مبا يلي: )اأ( اإ�شدار تقديرات غري ملزمة ب�شاأن متطلبات �شدارة املتو�شطة لكل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني عن 
كل فرتة ثالثة اأ�شهر طوال املدة على اأ�شا�ش متجدد؛ و)ب( ت�شليم جدول �شيانة غري ملزم  بالن�شبة اإلى الوحدات واملعدات املتواجدة يف جممع �شدارة التي 

ت�شتخدم الأك�شجني اأو النيرتوجني العايل ال�شغط.

كمية ونوعية المنتجات بموجب اتفاقية توريد النيتروجين واألكسجين

يتعني اأن يكون كل املنتج املوفر من قبل �شركة الغاز مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني  متطابقًا مع املوا�شفات املنطبقة مبوجب تلك التفاقية 
يف جميع الأوقات. يف حال اختارت �شدارة يف اأي وقت قبول اأي كمية من منتج غري مطابق ف�شتدفع عن املنتج املذكور مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني 
اإذا كانت الكمية املذكورة تزيد عن  اأ�شا�ش ن�شبة مئوية معينة )حمددة يف تلك التفاقية( من �شعر املنتج املقرر عن الكمية ذات ال�شلة  والأك�شجني على 
عن  املطابق  غري  والأك�شجني  النيرتوجني  توريد  اتفاقية  مبوجب  املنتج  كمية  قلت  اإذا  احلد الأدنى من كمية "خذ اأو ادفع" )"اأدنى كمية خذ اأو ادفع"(. 
الكمية املذكورة ف�شوف تخ�شم ن�شبة مئوية )حمددة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني ( من الكمية املذكورة من اأدنى كمية خذ اأو ادفع امل�شتخدمة 

يف احت�شاب الدفعة ال�شهرية - الطبقة 1.

اإذا رف�شت �شدارة اأي منتج غري مطابق مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني، ف�شيتم التعامل معها ككمية عجز، وتكون �شركة الغاز م�شوؤولة عن 
تعوي�شات متفق عليها م�شبقًا عن العجز، وهي خا�شعة ل�شقف التعوي�شات ال�شنوية املتفق عليها م�شبقًا" و"ال�شقف الإجمايل للم�شوؤولية" املبينني يف اتفاقية 
توريد النيرتوجني والأك�شجني واللذان يقومان على الفرق بني كمية املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني املتاحة فعليًا والأعلى من: )اأ( الطلب 
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املتو�شط الفعلي؛ و)ب( الكمية الأ�شا�شية املتعاقد عليها )يف حالة النيرتوجني املنخف�ش ال�شغط والعايل ال�شغط( اأو الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية 
توريد النيرتوجني والأك�شجني )يف حالة الأك�شجني(.

ُتعفى �شركة الغاز من دفع التعوي�شات املتفق عليها م�شبقًا عن العجز فيما يخ�ش اأي عجز ُيعزى اإلى حادث قوة قاهرة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني 
والأك�شجني اأو بالن�شبة لأي كمية نيرتوجني عايل ال�شغط اأو اك�شجني تزيد عن الكمية الأ�شا�شية املتعاقد عليها يتعذر على �شركة الغاز اإتاحتها فقط ل�شبب 
ال�شتنفاد الكامل لتخزين الحتياطي املخ�ش�ش اأو عدم اإتاحة �شركة الغاز اأي كمية من النيرتوجني عايل ال�شغط اأو الأك�شجني فيما يزيد عن الكمية الواردة 
باحدث تقدير �شادر عن �شدارة، والذي ل يتاح ل�شركة الغاز رغم اجلهود املعقولة من الناحية التجارية املبذولة من قبل �شركة الغاز، كنتيجة اأي توقف 

خمطط يتزامن مع ال�شيانة املجراة من قبل �شدارة ح�شبما اأ�شعرت �شدارة بها يف اأحدث جدول �شيانة م�شلم ل�شركة الغاز.

تلتزم �شركة الغاز با�شتخدام املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني املخزون كموجودات احتياطية يف املوقع اخلا�ش ب�شركة الغاز بالإ�شافة اإلى 
املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني الذي يتم اإنتاجه يف م�شنع ف�شل الهواء لتلبية التزاماتها بالتوفري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني 
والأك�شجني. يف واعتبارًا من تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني، على �شركة الغاز الحتفاظ بكمية من موجودات احتياطي 
للكميات  م�شاوية  املخ�س�ض"(  الوحيدة )"موجودات الحتياطي  ملنفعة �شدارة  والأك�شجني  النيرتوجني  توريد  اتفاقية  منتج مبوجب  كل  خم�ش�ش من 
املبينة فى اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني مع الحتفاظ بكل كمية يف امل�شتوى املطلوب )املحدد على اأ�شا�ش عدد �شاعات الحتياطي املخ�ش�ش لذلك 
اأي كمية من موجودات الحتياطي املخ�ش�ش من قبل �شركة الغاز دون املوافقة  املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني(. ل يجوز ا�شتخدام 

اخلطية امل�شبقة من �شدارة ما مل يرتتب عدم ا�شتخدام تلك الكمية من موجودات الحتياطي املخ�ش�ش عن كمية عجز.

توفير المرافق العامة

على �شركة الغاز ترتيب اإمدادات الطاقة واملرافق اخلا�شة بها عدا بع�ش الإمدادات املتاحة بالن�شبة مل�شنع ف�شل الهواء املوجود يف جممع �شدارة.

الدعم االئتماني

على �شركة الغاز تزويد �شدارة بخطاب ائتمان اأو �شمان م�شريف غري قابل للنق�ش وغري م�شروط مببلغ متفق عليه، �شاري املفعول لغاية الذكرى ال�شنوية 
الأولى لتاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني �شمانًا عن اأي مبلغ ي�شتحق وواجب الدفع من قبل �شركة الغاز ل�شدارة مبوجب 

اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني.

على �شدارة تزويد �شركة الغاز بخطاب ائتمان اأو �شمان م�شريف غري قابل للنق�ش وغري م�شروط مببلغ متفق عليه، �شاري املفعول ملدة خم�ش �شنوات اعتبارًا 
من اأول تاريخ اإمداد وقابل للتجديد بعد ذلك يف كل ذكرى �شنوية خام�شة ملدة خم�ش �شنوات اإ�شافية حتي نهاية املدة الأولية وذلك �شمانًا مقابل اأي مبلغ 
م�شتحق وواجب الدفع ل�شركة االغاز من قبل �شدارة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني. يجوز اإعادة النظر يف هذا املتطلب بتوفري اأو الحتفاظ 
بخطاب الئتمان اأو ال�شمان امل�شريف املذكور من قبل الطرفني طوال املدة بناًء على طلب من �شدارة. علمًا باأن الإخفاق يف توفري اأو جتديد اأو اإعادة تعبئة 

خطاب الئتمان املذكور وفقًا لأحكام اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني ينتج عنه حادث اإخالل.

الأ�شعار الواجبة الدفع عن املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني

تقوم �شدارة بدفعات عن كل �شهر اأثناء الت�شغيل التجاري يف يوم ال�شابق على بداية كل �شهر يتم احت�شابه على اأ�شا�ش طلب �شدارة للمنتج مبوجب اتفاقية 
توريد النيرتوجني والأك�شجني وخا�شعًا حلد اأدنى خذ اأو ادفع بالن�شبة لكل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني.

اأو ادفع لكل منتج مبوجب اتفاقية توريد  اأدنى كمية خذ  " تكون واجبة الدفع من قبل �شدارة مببلغ ي�شاوي   1 "الدفعة ال�شهرية - الطبقة  ) اأ(  
النيرتوجني والأك�شجني )وقد مت بيان  الكميات والأ�شعار املذكورة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني( م�شروبة يف �شعر الوحدة ذي 

ال�شلة وعدد ال�شاعات يف ال�شهر املعني.

"الدفعة ال�شهرية - الطبقة 2" تكون واجبة الدفع من قبل �شدارة عن كمية املنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني التي اأ�شدرت  ) ب( 
�شدارة تقديرًا بها خالل ال�شهر املعني والتي هي اأكرث من اأدنى كمية خذ اأو ادفع ولكن اأقل من اأو م�شاوية للكمية الأ�شا�شية املتعاقد عليها 
)"الكمية الأ�سا�سية املتعاقد عليها"( )اأو يف حالة الأك�شجني، الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني( لكل 
الفعلية  والكمية  املقدرة لآخر �شهر مكتمل  الكمية  الفرق بني  ناق�شًا  اأو  املذكورة زائدًا  والأك�شجني  النيرتوجني  توريد  اتفاقية  منتج مبوجب 
للمنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني املاأخوذة خالل ذلك ال�شهر تكون اأكرث من اأدنى كمية خذ اأو ادفع ولكن اأقل من اأو م�شاوية 
املتفق عليها(  املتعاقد عليها  الكمية  الأك�شجني  املتعاقد عليها )اأو يف حالة  والأك�شجني  النيرتوجني  توريد  اتفاقية  الأ�شا�شية مبوجب  للكمية 
بالن�شبة لكل منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني املذكورة، على اأن تكون الدفعة م�شاوية لتلك الكمية م�شروبة يف �شعر الوحدة 

ذي ال�شلة )وقد مت بيان الكميات والأ�شعار املذكورة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني (.

التي  والأك�شجني  النيرتوجني  توريد  اتفاقية  املنتج مبوجب  كمية  قبل �شدارة عن  الدفع من  واجبة  3" " تكون  الطبقة   - ال�شهرية  "الدفعة  ) ج( 
اأ�شدرت ال�شركة تقديرًا بها خالل ال�شهر املنطبق والتي هي اأكرث من الكمية الأ�شا�شية املتعاقد عليها )اأو يف حالة الأك�شجني الكمية املتعاقد 
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اأو ناق�شًا الفرق  عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني( للمنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني املذكور زائدًا 
بني الكمية املقدرة لآخر �شهر مكتمل والكمية الفعلية للمنتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني املاأخوذة خالل ذلك ال�شهر تكون 
اأكرث من الكمية الأ�شا�شية املتعاقد عليها )اأو يف حالة الأك�شجني الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني( للمنتج 
مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني املذكورة، على اأن تكون الدفعة م�شاوية لتلك الكمية م�شروبة يف �شعر الوحدة ذي ال�شلة )وقد 

مت بيان الكميات والأ�شعار املذكورة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني(.

يجوز اإعادة النظر يف املتطلب بالقيام بالدفع يف اليوم ال�شابق على بداية كل �شهر من قبل الطرفني طوال املدة بناًء على طلب من �شدارة. 

التصعيد

�شيتم ت�شعيد ال�شقف الإجمايل للم�شوؤولية و�شقف التعوي�شات ال�شنوية املتفق عليها م�شبقًا واأ�شعار الوحدات املبينة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني 
والدعم الئتماين املقدم من قبل �شدارة يف كل ذكرى �شنوية لتاريخ �شريان املفعول اخلا�ش باتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني  مت�شيًا مع املوؤ�شر العام 

لأ�شعار البيع باجلملة يف اململكة العربية ال�شعودية النافذ يف تاريخ تلك الذكرى ال�شنوية.

حوادث القوة القاهرة

ت�شتمل اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني  تعريفًا عرفيًا مل�شطلح "حادث القوة القاهرة" ين�ش على اإعفاء كل طرف متاأثر بحادث من هذا القبيل من 
تاأدية التزاماته مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني اإلى املدى الذي يتاأثر فيه.

يف حال اأدى حادث قوة قاهرة يف تاأخريحتقيق الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني فعندئذ يتم متديد تاريخ الت�شغيل التجاري 
املجدول مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني. اأذا وقع حادث قوة قاهرة بعد تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني 
واأثر على �شدارة ولي�ش على على قدرة �شركة الغاز على اإتاحة الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني، فعندئذ توا�شل �شدارة 
القيام بالدفعات اخلا�شة بالطبقة 1، كما �شتقوم بالدفعات اخلا�شة بالطبقة 2 للمدى الذي تاأخذ �شدارة فيه كمية اإنتاج اأكرث من اأدنى كمية خذ اأو ادفع 

ذي ال�شلة.

يف حال اأّثر حادث القوة القاهرة املذكور على قدرة �شركة الغاز على اإتاحة الكمية املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني ل�شدارة، بغ�ش 
النظر عن تاأتري حادث القوة القاهرة املذكورة على قدرة �شدارة على اأداء اأي من التزاماتها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني، فعندئذ تقوم 
�شدارة بالدفعات ال�شهرية اخلا�شة بالطبقة 1 اإلى مدى الكمية الفعلية ولي�ش اأدنى كمية خذ اأو دفع، و�شتقوم بالدفعات ال�شهرية اخلا�شة بالطبقة 2 للمدى 

الذي تاأخذ �شدارة فيه اإنتاجًا يزيد عن اأدنى كمية خذ اأو ادفع ذات ال�شلة.

يف حال ا�شتمرار حادث القوة القاهرة مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني بالتاأثري على �شدارة ملدة اأكرث من 365 يومًا، فعندئذ وبدًل من اإنهاء 
اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني، يجوز ل�شدارة اإعادة ت�شمية الكميات املتعاقد عليها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني والكميات الأ�شا�شية 
اإ�شعار موجه ل�شركة الغاز.  اأو ادفع بالن�شبة لكل نوع منتج مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني وذلك من خالل  املتعاقدعليها واأدنى كميات خذ 
و�شيتم احت�شاب الدفعات ال�شهرية اخلا�شة بالطبقات 1 و2 و3 على اأ�شا�ش الكميات اجلديدة املذكورة اعتبارًا من تاريخ الإ�شعار وحتى نهاية مدة اتفاقية 

توريد النيرتوجني والأك�شجني مع ال�شتمرار يف انطباق كافة الأحكام الأخرى الواردة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني .

حادث تأخير الربط البيني مع المشتري

)اأ(  اإكمال  تاأخري  يف  ي�شبب  �شدارة  جمموعة  يف  ع�شو  اأي  جانب  من  اإهمال  اأو  عمل  يعني امل�شطلح "حادث تاأخري الربط البيني مع امل�سرتي" اأي 
اأو )د( نظام احتياطي النيرتوجني  مرافق الربط البيني اخلا�شة ب�شدارة؛ )ب( مرافق الربط البيني اخلا�شة ب�شركة الغاز؛ )ج( نظام قيا�ش الإنتاج؛ 
النيرتوجني  توريد  اتفاقية  التجاري مبوجب  الت�شغيل  لتاريخ  الغاز  تاأخري يف حتقيق �شركة  اأي�شًا  وي�شبب  التنفيذ  املبينة يف جدول  التواريخ  ال�شائل، بحلول 
والأك�شجني بحلول تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني املجدول املبني يف جدول التنفيذ. علمًا باأن حادث تاأخري الربط 
البيني مع امل�شرتي ل يقع يف حال ُيعزى العمل اأو الإهمال املذكور اإلى: )1( اإخالل من جانب �شركة الغاز باأي من التزاماتها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني 
والأك�شجني اأو الإعفاء مبوجب املادة 180، اأو �شمان الأداء اخلا�ش ب�شركة الغاز اأو �شند التعوي�ش اأو اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني املبا�شرة واأي عقود 
من الباطن؛ )2( عمل خاطئ اأو اإهمال من جانب �شركة الغاز اأو اأي مقاول من الباطن اأو اأي متعاقد فرعي مع مقاول من الباطن؛ اأو )3( حادث قوة قاهرة 

مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني يوؤثر على �شدارة اأو �شركة الغاز.

ل يعطي حادث تاأخري يف الربط البيني مع امل�شرتي احلق ل�شركة الغاز يف الإعفاء اإل اإلى املدى الذي بذلت �شركة الغاز فيه جهودًا معقولة من الناحية التجارية 
من اأجل التقليل من وتخفيف اأثر احلادث اأو الظرف املذكور.
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الترك / التخلي عن المشروع

 يقع "الرتك" اإذا اأعلنت �شدارة التخلي عن م�شروع ف�شل الهواء و: )اأ( يف موعد قبل تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني 
تاأخر اإن�شاء م�شنع ف�شل الهواء بقدر 30 يومًا اأو اأكرث عن اأي تاريخ مرحلي اأ�شا�شي يف جدول التنفيذ وف�شلت �شركة الغاز يف اإبداء قدرتها ل�شدارة على الوفاء 
بالتزاماتها مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني مع الأخذ بعني العتبار قدرتها على الت�شريع؛ و)ب( يف اأو بعد تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب 
اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني ، اأخفاق متعمد بدون عذر من جانب �شركة الغاز يف ت�شغيل م�شنع ف�شل الهواء اأو اإتاحة الكمية املتعاقد عليها مبوجب 

اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني )اإذا كان م�شنع ف�شل الهواء قادرًا على ذلك يف ذلك الوقت( وفقًا لأحكام اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني .

اإذا وقع الرتك قبل تاريخ الت�شغيل التجاري مبوجب اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني فعندئذ تكون �شدارة م�شتحقة لـ: )اأ( �شداد التعوي�شات املتفق عليها 
م�شبقًا مببلغ ي�شاوي املبلغ الكامل ل�شقف تعوي�شات جرب ال�شرر املتفق عليها م�شبقًا املبينة يف اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني  ناق�شًا اأي مبلغ تعوي�شات 

متفق عليها م�شبقًا �شبق دفعها من قبل �شركة الغاز ل�شدارة كما يف ذلك التاريخ؛ و/اأو )ب( اإنهاء اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني .

حوادث اإلخالل واإلنهاء

ت�شمل اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شجني حوادث اإخالل عرفية وعددًا من احلوادث املوجبة لالإنهاء. يتعني على �شدارة اأو �شركة الغاز دفع ر�شم اإلغاء متفق 
عليه م�شبقاأ بح�شب من هو الطرف املخل اأو من هو الطرف الذي ن�شبت اإليه املخاطر الأ�شا�شية التي اأدت اإلى الإنهاء.

ملخص العقود الهامة للمصدر

لالطالع على ملخ�ش العقود الهامة التي يكون امل�شدر طرفًا فيها، يرجى الرجوع اإلى ق�شم "ملخ�ش وثائق �شفقة ال�شكوك" وق�سم "ملخ�ش وثائق التمويل 
الرئي�شية" من ن�شرة الإ�شدار هذه.
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ملخص وثائق التمويل الرئيسية

ل يق�شد من امللخ�شات التالية اأن تكون بيانات كاملة لأحكام التفاقيات امل�شار اإليها. وينبغي قراءة كل ملخ�ش بالقرتان مع التفاقية ذات ال�شلة ويكون 
خا�شعًا للن�ش الكامل لتلك التفاقية. و�شيتم اإتاحة ن�شخ من وثائق التمويل للمعاينة وفقًا لق�شم "معلومات عامة" من ن�شرة الإ�شدار هذه.

اأو  ت�شتفيد من �شمانات  وبنوك جتارية  بنوك جتارية،  املوؤ�ش�شات  وت�شمل هذه  ل�شدارة،  الأولوية  التمويل ذات  املالية،  املوؤ�ش�شات  تقدم عدد من  اأن  يتوقع 
تاأمني من وكالت ائتمان ال�شادرات، ووكالت ائتمان ال�شادرات، والبنوك الإ�شالمية، و�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )اإلى املدى الذي ي�شارك فيه 

ال�شندوق يف متويل امل�شروع(، و�شندوق ال�شتثمارات العامة، ومتويل ذات اأولوية من الأ�شواق املالية على هيئة �شكوك.

يلخ�ش هذا الق�شم من الن�شرة ال�شروط الرئي�شية لوثائق التمويل التالية:

)اأ(  اتفاقية الأحكام العامة.

)ب(  اتفاقية الدائنني.

)ج(  اتفاقية احل�شابات.

)د(  �شمانات الكتمال.

)هـ(  وثائق ال�شمان:

)1(  اتفاقية التنازل املحلي.

)2(  اتفاقية الرهن التجاري املحلي.

)3(  اتفاقية ال�شمان املحلي على احل�شابات.

)4(  كل اتفاقية رهن اأ�شهم.

)5(  �شند الرهن والتنازل اخلارجي.

)6(  اتفاقية ال�شمانات الأمريكية. و

)7(  اتفاقية تنازل �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي عن م�شالح ال�شمان.

)و(  التفاقيات املبا�شرة، 

)ز(  الإ�شعار والإقرار بالتنازل بالن�شبة اإلى اتفاقيات توريد اللقيم. 

)ح(  اتفاقية الأحكام العامة التكميلية. و

)ط(  اتفاقية وكالة �شمان امل�شدر

اأ- اتفاقية الأحكام العامة ال�ساملة 

األطراف . 1

يت�شمن اأطراف اتفاقية الأحكام العامة ، من بني اآخرين، �شدارة وم�شارك ال�شكوك، ووكيل الدائنني، ووكالء ال�شمان.

الحقوق المعينة:. 2

يقر ويوافق كل من م�شارك ال�شكوك ووكالء �شمان امل�شدر )منفردين اأو نيابة عن حملة ال�شكوك( اأنه يحق لهم النتفاع باحلقوق واملنافع النا�شئة عن بنود 
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة فقط اإلى احلد الذي ل ي�شكل فيه احلكم املذكور حقًا م�شتثنًى.

يوؤكد م�شارك ال�شكوك )�شواء مت�شرفًا ل�شالح نف�شه اأو نيابة عن حملة ال�شكوك( اأنه ما عدا ما يتعلق باحلقوق املعينة، ل يحق له تنفيذ اأي اتفاقية اأو ترتيب 
اأو تفاهم وارد بوثيقة التمويل.
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المديونية ذات األولوية:. 3

مع مراعاة �شروط وثائق التمويل، يقوم م�شاركوا التمويل ذوو الأولوية باإتاحة املديونية ذات الأولوية ل�شدارة ح�شب اأحكام اأدوات التمويل اخلا�شة بهم.

 المديونية ذات األولوية األولية: 1   2

يتم توفري املديونية ذات الأولوية الأولية من قبل الدائنني ذوي الأولوية مبوجب عدد من الت�شهيالت املنف�شلة، التي تت�شمن ما يلي:

)اأ(  يف ومن تاريخ اأول اإقفال مايل، يقوم م�شارك ال�شكوك باإتاحة ت�شهيل ال�شكوك الأويل ل�شدارة مببلغ اإجمايل ي�شاوي ما التزم به.

)ب(  يف ومن تاريخ ثاين اإقفال مايل، يقوم دائنو الدين التكميلي باإتاحة ت�شهيالت الدين التكميلي الأويل ذات العالقة ل�شدارة مببلغ اإجمايل ي�شاوي 
ما التزم به كل منهم.

 الديون ذات األولوية اإلضافية: 1   2

اإ�شافة اإلى الت�شهيالت الأولية، الت�شهيالت اجل�شرية حلقوق امللكية، وال�شندات وال�شكوك، ي�شمح ل�شدارة وفقًا لبنود اإتفاقيات الأحكام العامة ال�شاملة )اأو 
اأي م�شدر �شكوك اأو م�شدر �شندات بالنيابة عنه فيما يتعلق باإ�شدارت الأ�شواق املالية(، بعد ا�شتيفاء بع�ش ال�شروط املحددة، اأن حت�شل على الديون ذات 
الأولوية الإ�شافية التالية )ويتم التعامل مع الدائنني مبوجبها باعتبارهم دائنني ذوي اأولوية يف جميع النواحي فيما يتعلق باملديونية ذات الأولية، مبا يف ذلك 

امل�شاركة يف ال�شمانات على اأ�شا�ش الت�شاوي( دون احل�شول على موافقة اأي من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية:

)اأ(  املديونية اخلا�شة بالتو�شعة - لتمويل تكاليف تعديل/تو�شعة مرافق التو�شعة ذات العالقة، اأو عمليات التطوير امل�شموح بها، )دين التو�شعة(.

)ب(  ديون امل�شاريف الراأ�ش مالية الإ�شافية – من اأجل )1( متويل تكاليف تعديل/تو�شعة مرافق التو�شعة ذات العالقة، اأو عمليات التطوير امل�شموح 
بها، حيثما كان هناك �شداد للمديونية من التمويل الذاتي للم�شروع. و)2( اإعادة متويل اأي مديونية قائمة فيما يتعلق مبرفق تو�شعة اأو عمليات 

التطوير امل�شموح بها )دين امل�شروفات الراأ�ش مالية الإ�شافية(.

)ج(  ديون بديلة - لإعادة متويل اأو ا�شتبدال دين ذي اأولوية اأو اللتزامات بتوفري دين ذي اأولوية )دين ال�شتبدال(.

)د(  �شراء ديون- )مع اخل�شوع ل�شقوف حمددة مبينة يف الفقرة )ن()4( من هذا الق�شم( لتكملة الديون ذات الأولوية القائمة )الدين التكميلي(.

اأجل تلبية اختبار موثوقية الدائنني  )هـ(   ديون �شراء تكميلية )buy-down-debt( لتحل حمل مبالغ من الديون ذات الأولوية املدفوعة م�شبقا من 
)CRT( )ديون �شراء تكميلية(.

ت�شتعر�ش الفقرة )ن()4( من هذا الق�شم فئات الديون الإ�شافية ذات الأولوية هذه، وال�شروط التي تنظم احل�شول عليها.

 قروض المساهمين المؤقتة 2   2

بالإ�شافة اإلى م�شاهماتهم يف حقوق امللكية عن طريق قرو�ش امل�شاهمني الثانوية ب�شكل عام )اأنظر اأدناه(، ي�شتطيع امل�شاهمون تقدمي قرو�ش م�شاهمني موؤقتة 
وفقا ل�شروط اتفاقية القرو�ش الثانوية لتغطية تكاليف امل�شروع. )وي�شار لكل منها بـ قر�ض م�ساهم موؤقت( اإذا مل تتمكن �شدارة لأي �شبب من الأ�شباب، من 
�شحب الديون ذات الأولوية. تعد قرو�ش امل�شاهمني املوؤقتة هذه اأي�شًا ثانوية بالن�شبة للديون ذات الأولوية، اإل اأنه ل ميكن ا�شتبدالها بالديون ذات الأولوية قبل 
تاريخ اكتمال امل�شروع. اأما قرو�ش امل�شاهمني املوؤقتة القائمة يف تاريخ اكتمال امل�شروع ف�شيتم ت�شميتها تلقائيًا كقرو�ش م�شاهمني اأقل مرتبة وتكون خا�شعة 

لنف�ش القيود.

 قروض المساهمين األقل مرتبة 2   2

ح�شبما تقدم ذكره، قد تكون امل�شاهمة بحقوق امللكية جزئيًا من خالل قرو�ش امل�شاهمني الأقل مرتبة. و�شوف تتنازل �شدارة عن حقوقها مبوجب قرو�ش 
امل�شاهمني الثانوية للدائنني ذوي الأولوية. و�شيتم �شمان قرو�ش امل�شاهمني الثانوية بوا�شطة احلزمة ال�شمانية التي �شتمنح ل�شالح وكالء ال�شمان. ومع 
ذلك، فاإنه قبل تاريخ �شداد الديون ذات الأولوية بالكامل، �شيتم اعتبار اأي من قرو�ش امل�شاهمني الأقل مرتبة باأنها اقل مرتبة من الديون ذات الأولوية، واأقل 

مرتبة من مبلغ مورد اللقيم امل�شتحق ملورد اللقيم.
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 المديونيات المسموح بها 3   2

الدائنني ذوي  بها دون احل�شول على موافقة م�شبقة من  امل�شموح  الديون  اأعاله، يجوز ل�شدارة حتمل فئات حمدودة من  املذكورة  الديون  اإلى  بالإ�شافة 
الأولوية، مبا يف ذلك املديونيات التالية:

)اأ(  اأي مديونية )دون قيود بالن�شبة للغر�ش( ل تتجاوز 250 مليون دولر اأمريكي.

)ب(  اأي مديونية تنجم عن اأي عقود اإجارة تدخل �شدارة طرفًا فيها ب�شكل اأ�شا�شي كو�شيلة جلمع الأموال، اأو متويل ال�شتحواذ على اأ�شول مبا جمموعه 
250 مليون دولر اأمريكي تقريبًا.

)ج(  املديونيات املتعلقة بخطابات اعتماد بحد اأق�شى اإجمايل قدره 250 مليون دولر اأمريكي.

يف كل حالة على حدة، ح�شب التغيريات يف "موؤ�شر اأ�شعار املنتجني لل�شلع تامة ال�شنع" ال�شادر عن مكتب اإح�شاءات العمل بوزارة العمل يف الوليات املتحدة 
)اأو ما يعادلها(.

تتعهد �شدارة مبوجب البند 24-1 )الرهن ال�شلبي( من اتفاقية الأحكام العامة ، باأنها لن تن�شئ، اأو ت�شمح باإن�شاء اأي عبء على اأ�شولها بخالف الأعباء 
امل�شموح بها. ومع مراعاة ا�شتثناءات حمددة، فاإن هذا "التعهد ال�شلبي" ي�شمن اأن مقدمي املديونيات امل�شموح بها وامل�شار اإليها اأعاله، لن يكونوا اأطرافًا 

م�شمونة لأغرا�ش ال�شمان التي مينح مبوجب وثائق ال�شمان.

الغرض. 4

 متحصالت الديون ذات األولوية األولية  1   2

يتج�شد الغر�ش من الديون ذات الأولوية الأولية يف متويل تكاليف امل�شروع، )مبا يف ذلك �شداد تكاليف امل�شروع التي تدفعها اجلهات الراعية اأو �شركاتها 
التابعة، واإعادة متويل اأي تكاليف للم�شروع ممولة من متح�شالت اأي متويالت ج�شرية ت�شمنها اجلهات الراعية اأو �شركاتها التابعة، وذلك قبل تاريخ الإقفال 
املايل الثاين( وغريها من الدفعات للم�شاهمني و/اأو لدائني الت�شهيالت اجل�شرية حلقوق امللكية لإرجاع حقوق امللكية الزائدة وفقا للبند 5-4 من اتفاقية 
الأحكام العامة ال�شاملة )تقا�شم �شايف الإيرادات قبل الكتمال( من اتفاقية الأحكام العامة، وكما هو مو�شح يف الفقرة 5 من هذا الق�شم )حقوق امللكية 

الزائدة والإيرادات ال�شابقة لالكتمال(. و �شيتم ا�شتخدام ت�شهيالت وكالت ائتمان ال�شادرات لدفع ما يلي:

)اأ(  من اأجل �شداد اأو لإعادة �شداد قيمة ال�شلع واخلدمات املوؤهلة وفقًا لعقود البناء والتوريد املوؤهلة )يف حال كان هناك �شداد م�شبق لدفعات هذه 
التكاليف(.

)ب(  يف ت�شديد الأق�شاط والر�شوم املتعلقة بت�شهيالت وكالة ائتمان ال�شادرات.

)ج(  يف العمولة امل�شتحقة مبوجب ت�شهيل وكالة ائتمان ال�شادرات ذي ال�شلة خالل الفرتة لغاية و�شاماًل تاريخ 30 يونيو 2018.

 متحصالت الديون ذات األولوية اإلضافية  1   2

ت�شتعر�ش الفقرة )اأ()2( )الديون ذات الأولوية الإ�شافية( من هذا الق�شم الغر�ش من كل فئة من فئات الديون ذات الأولوية الإ�شافية.

شروط االستخدام. 5

 تسهيل الصكوك األولي 1   3

مع مراعاة اتفاقية الكتتاب يف ال�شكوك الأولية، فلن يكون مطلوبًا من م�شارك ال�شكوك الدفع مقدمًا لت�شهيل ال�شكوك الأولية اإل اإذا مت تلبية اأو الإعفاء 
من كل ال�شروط امل�شبقة املحددة يف اتفاقية الكتتاب يف ال�شكوك الأولية.

 الدين التكميلي األولي 1   3

مع مراعاة وثائق التمويل، ل يجوز ل�شدارة تقدمي طلب ا�شتخدام )ويتعني األ ُيطلب من امل�شاركني يف ت�شهيل الوكالة اأداء الدفعة املرحلية من ت�شهيل الوكالة( 
ما مل ت�شتوَف كل ال�شروط ال�شابقة امل�شار اإليها يف وثائق التمويل، اأو يتم التنازل عنها.
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حقوق الملكية الفائضة وإيرادات ما قبل االكتمال . 6

 تعديل وتصحيح الرصيد 1   6

اإذا قلت ن�شبة الدين اإلى حقوق امللكية، يف اأي وقت قبل تاريخ اكتمال امل�شروع، عن 35:65 )با�شتثناء ما كان نتيجة الدفع امل�شبق الإلزامي وفقًا للفقرة 10 
من اتفاقية الأحكام العامة  )الدفع امل�شبق الإلزامي(، اأو على النحو املن�شو�ش عليه يف اأي اتفاقية ت�شهيل(، فاإنه يحق ل�شدارة، عقب تلبية ال�شروط امل�شبقة 

الواردة يف اأداة التمويل ذات الأولوية ذات ال�شلة، ا�شتخدام اأي دين ذي اأولوية اإلى احلد املتاح من اأجل:

)اأ(  ال�شداد اإلى امل�شاهمني )مبثابة �شداد قرو�ش امل�شاهمني الثانوية( اأو توزيع اأرباح اأو غري ذلك.

)ب(  ال�شداد لأي دائن ت�شهيل ج�شري  حلقوق امللكية )مبثابة �شداد لأي ت�شهيل ج�شري حلقوق امللكية(.

)ج(  اإجراء تخفي�ش يف راأ�ش مال �شدارة.

وذلك مببالغ ترتتب عليها ن�شبة الدين اإلى حقوق امللكية ل تزيد عن 35:65 )عقب هذا ال�شداد، اأو التخفي�ش(.

 صافي اإليرادات ما قبل االكتمال 1   6

يحق ل�شدارة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع، ا�شتخدام �شايف اإيرادات ما قبل الكتمال على النحو التايل:

)اأ(  دفع تكاليف امل�شروع.

)ب(   اإعادة دفع اأو اإعادة متويل حقوق امللكية )وبالتايل ل ترتتب على ذلك زيادة، اأو خف�ش املبلغ الإجمايل حلقوق امللكية( والتي متت امل�شاهمة بها يف 
�شكل حقوق امللكية الثابتة )تتاألف من قرو�ش امل�شاهمني الثانوية و/اأو راأ�ش مال(، �شريطة اأن يكون املبلغ الكلي املتبقي من حقوق امللكية الثابتة 

م�شاويًا اأو اأكرب من 50% من حقوق امللكية املقدرة  يف ذلك الوقت على انها لزمة لتحقيق تاريخ الكتمال.

)ج(  توزيعها )على األ ت�شكل حقوق ملكية( على امل�شاهمني، بحيث ي�شتخدم مبلغ التقا�شم يف عمليات الدفع امل�شبق للديون ذات الأولوية.

يخ�شع ا�شتخدام �شايف اإيرادات ما قبل الكتمال الوارد يف الفقرتني )ب( و )ج( اأعاله لل�شروط التالية:

1.  عدم حدوث اأي تق�شري )فيما يتعلق بحادثة تق�شري اأ�شا�شية اأو حادثة تق�شري اأ�شا�شية اإ�شافية(.

2.  عدم حدوث حادثة جوهرية من قوة قاهرة.

3.  �شهادة من �شدارة تفيد بـ:

)اأ(  توقع حلول تاريخ اكتمال امل�شروع يف موعد ل يتجاوز �شنتني )بالإ�شافة اإلى اأي متديد لحتمال وقوع حادثة قوة قاهرة( بعد تاريخ اكتمال 
امل�شروع املجدول، و

)ب(  اأنه تتوفر لديها مبالغ من حقوق امللكية والديون ذات الأولوية مببلغ ي�شاوي على الأقل تكاليف امل�شروع املتبقية لكتمال امل�شروع والتي تتوقع 
تكبدها قبل تاريخ اكتمال امل�شروع.

4.  األ تتجاوز ن�شبة الدين اإلى حقوق امللكية )مبا�شرة بعد ال�شتخدام املقرتح( عن 35:65.

السداد. 7

 سداد الدفعات 1   7

تقوم �شدارة: 

)اأ(  فيما يتعلق بكل اتفاقية ت�شهيل )بخالف وثائق التمويل الإ�شالمية( باإعادة �شداد ال�شلف القائمة مبوجب اتفاقية لت�شهيل تلك. 

دفعات  ودفع  م�شبقٌا،  عليها  املتفق  التعوي�شات  الثابت من  العن�شر  دفع  املرحلية،  الدفعات  �شداد  اإعادة  الإ�شالمية،  التمويل  بوثائق  يتعلق  )ب(  فيما 
الإيجار الثابتة )كما هو منا�شب(.

ويجب اأن تتم كل حالة من حالت الدفع طبقا لأحكام اتفاقية الت�شهيل ذات ال�شلة واتفاقية الأحكام العامة  واتفاقية الدائنني. 
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 تأجيل السداد 1   7

يجوز ل�شدارة تاأجيل دفع ق�شط ال�شداد مبوجب الت�شهيل القابل للتاأجيل، وذلك وفقا لتفاقية الت�شهيل ذات العالقة ومع اخل�شوع لأحكامها، واملنطبقة على 
ذلك الت�شهيل القابل للتاأجيل )اأو فيما يتعلق بت�شهيل وكالة، وفقًا لتفاقية الأحكام العامة(.

 السداد الطوعي المسبق واإللغاء 2   7

يجوز ل�شدارة اإجراء �شداد م�شبق مقابل مبالغ م�شتحقة مبوجب اأي ت�شهيل ذي �شلة )بخالف ت�شهيل ال�شكوك الذي ل ينطبق عليها هذا ال�شرط(، دون دفع 
اأي غرامة اأو عالوة، )�شاماًل اأي عالوة ا�شتدعاء كلي )Make-Whole Premium( ولكن با�شتثناء ما مت الن�ش عليه يف اأي اتفاقية ت�شهيل ذات عالقة( اإذا 
�شلمت الإ�شعار اخلطي اإلى وكيل الدائنني، ووكيل الت�شهيل ذات ال�شلة، و�شندوق ال�شتثمارات العامة )اإن انطبق ذلك(، يف حدود املواعيد املطلوبة. تكون 
جميع الدفعات امل�شبقة الطوعية املتعلقة باأي ت�شهيل ذي عالقة ب�شكل كلي، اأما اإذا كانت جزئية في�شرتط اأن تكون يف �شكل م�شاعفات الـ خم�شة ماليني دولر 
اأمريكي )اأو ما يعادلها من العمالت الأخرى(. يجوز ل�شدارة اأي�شًا بوا�شطة اإ�شعار خطي م�شبق ل تقل مدته عن ثالثني )30( يوما موّجه اإلى وكيل الدائنني 

اأن تلغي ب�شكل كامل اأو جزئي املبلغ غري امل�شتخدم من اإجمايل اللتزامات مبوجب اأي ت�شهيل ذي �شلة. 

واإذا اختارت �شدارة ال�شداد امل�شبق لأي ت�شهيل ذي �شلة )اأو يف حال ت�شهيل اإ�شالمي، القيام بدفعة مبكرة(، اأو اختارت القيام باإلغاء اجلزء غري امل�شتخدم 
من اإجمايل اللتزامات القائمة مبوجبه، فاإن اأي �شداد م�شبق اأو اإلغاء مما ذكر، مع مراعات ا�شتثناءات حمددة، يجب اأن يكون بالتنا�شب بني كل ت�شهيل ذي 
�شلة، وبني الدائنني ذوي الأولوية مبوجب كل ت�شهيل ذي �شلة، ما عدا اإذا كان ال�شداد امل�شبق اأو الدفعة املبكرة اأو الإلغاء يتعلق بالتزامات يتم اإعادة متويلها، 

من خالل املديونية ال�شتبدالية التي مت اأخذها يف كلتا احلالتني بعد الإقفال املايل الثاين. 

واإ�شافة ملا تقدم، اإذا اختارت �شدارة القيام بال�شداد املقدم لأحد ت�شهيالت وكالة ائتمان ال�شادرات، اأو ت�شهيل �شندوق ال�شتثمارات العامة، اأو باإلغاء اجلزء 
غري امل�شتخدم من اللتزامات القائمة مبوجب اأي ت�شهيل من وكالة ائتمان ال�شادرات، اأو ت�شهيل �شندوق ال�شتثمارات العامة، فعندئذ ومع مراعاة ا�شتثناءات 
معينة حيث ميكن اأن تنطبق، تطبيق عالوة اأو غرامة من جراء ال�شداد امل�شبق ، فاإن اأي �شداد م�شبق اأو اإلغاء يجب اأن يكون بالتنا�شب بني ت�شهيالت وكالت 

ائتمان ال�شادرات وت�شهيل �شندوق ال�شتثمارات العامة.

يجوز اإعادة �شراء ال�شكوك ح�شب اختيار �شدارة ب�شرط المتثال لأحكام و�شروط ال�شكوك، وا�شرتدادها وفقًا لوثائق م�شدر ال�شكوك. كما يجوز اإعادة 
�شداد ت�شهيالت �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )اإن انطبق ذلك( وفقًا لأحكام اتفاقيات ت�شهيالت �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي.

يجوز اأي�شًا ال�شداد امل�شبق لت�شهيالت امل�شاهمني ذوي الأولوية )مبا يف ذلك عن طريق اإعادة ت�شميتها كقرو�ش امل�شاهمني الثانوية وفقا للبند 12-9 )اعادة 
الت�شمية( من اتفاقية الأحكام العامة (، اأو اإلغاوؤها مبوجب ووفقا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة  واتفاقيات ت�شهيالت امل�شاهمني ذات الأولوية.

بالن�شبة لت�شهيل ال�شكوك، �شيتم اأي دفعة كاملة مبكرة منها وفقًا لتفاقية الأحكام العامة املتعلقة يف حال دفعة مبكرة مبوجب:

الإلزامي - حادثة  امل�شبق  10-9 )ال�شداد  البند  اأو  بال�شرائب(،  تتعلق  ال�شكوك )وقوع حادثة  ت�شهيل  الإلزامي -  امل�شبق  10-6 )ال�شداد  )اأ(  البند 
اأي وجميع  الإنهاء املنطبق لل�شكوك مع )بدون ازدواجية الحت�شاب(  العامة يف مبلغ ي�شاوي مبلغ توزيع  اتفاقية الأحكام  الكلية(، من  اخل�شارة 
املبالغ الأخرى مهما كانت م�شتحقة وواجبة الدفع من قبل �شدارة امل�شارك يف ال�شكوك )مت�شرفًا باأي �شفة(، اأو نيابة عنه مبوجب وثائق ت�شهيل 

ال�شكوك ووثائق التمويل الأخرى.

)ب(  البند 10-7 )ال�شداد امل�شبق الإلزامي – ت�شهيل ال�شكوك )خيار ال�شراء(، وذلك يف مبلغ ي�شاوي مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق على ال�شكوك 
وفقًا لأحكام ال�شكوك )وبدون ازدواجية الحت�شاب( وجميع املبالغ الأخرى مهما كانت م�شتحقة وواجبة الدفع من قبل �شدارة مل�شارك ال�شكوك 

)مت�شرفًا باأي �شفة(، اأو نيابة عنه مبوجب وثائق ت�شهيل ال�شكوك ووثائق التمويل الأخرى.

 اإللغاء والدفع المسبق واستبدال دائن فردي من دائني المديونية ذات األولوية . 8
المعنيين  

 اإللغاء والدفع المسبق الطوعي بالنسبة لدائن فردي من دائني المديونية ذات األولوية المعنيين 1   8

يف حال )اأ( كان مطلوبا من دائن ذي اأولوية معنى زيادة اأي مبلغ م�شتحق الدفع من �شدارة ل�شالح اأي م�شارك من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية طبقا 
ل�شروط الزيادة لتغطية ال�شرائب الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة، اأو )ب( يطلب دائن ذي اأولوية معنى التعوي�ش اأو اإعادة ال�شداد من �شدارة مبوجب 
�شروط تعوي�ش ال�شرائب، اأو التكاليف املتزايدة وفقا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، فاإنه يجوز ل�شدارة، يف كل حالة، دون دفع اأي غرامة اأو عالوة 
)�شاماًل اأي عالوة ا�شتدعاء كلي(: )1( ممار�شة حقوقها وفقا لتفاقية الأحكام العامة  يف ا�شتبدال ذلك الدائن من دائنى املديونية ذات الأولوية املعنيني، 
عدا ما يتعلق مب�شارك ال�شكوك )الذي ل تنطبق عليه هذه احلقوق(، اأو )2( اإعطاء وكيل الدائنني اإ�شعارا باإلغاء اللتزامات اخلا�شة بذلك الدائن ذي 
الأولوية املعني و/ اأو عزمها على تاأمني ال�شداد امل�شبق اأو الدفعة املبكرة )ح�شب مقت�شى احلال( التي تخ�ش م�شاركة ذلك الدائن ذي الأولوية املعني بالدين، 
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وفور ا�شتالم مثل هذا الإ�شعار يتم خف�ش التزام الدائن ذي الأولوية اإلى �شفر. 

 خيار شراء الدين  1   8

)اأ(  يجوز ل�شدارة اأن تختار ال�شداد امل�شبق، اأو ال�شرتداد جلزء من الدين ذي الأولوية )ولكن با�شتثناء اأي دين خا�ش مبورد اللقيم( وفقا للفقرة 12 
)خيار �شراء الدين( من امللحق 2 )اختبار موثوقية الدائنني( من اتفاقية الأحكام العامة .

)ب(  اإذا اختارت �شدارة ذلك، فاإن اأي �شداد م�شبق، اأو ا�شرتداد، يتم عن طريق دفعات م�شبقة اإلزامية وفقًا للفقرة 12-5 )�شروط ال�شداد امل�شبق( 
من امللحق 2 )اختبار موثوقية الدائنني( وغريها من اأحكام اتفاقية الأحكام العامة .

 استبدال دائن من دائني المديونية ذات األولوية المعنيين 2   8

اإذا اأ�شبح يف اأي وقت )اأ( اأي دائن من املديونية ذات الأولوية املعنيني م�شاركا معار�شا، اأو )ب( اأ�شبحت �شدارة ملزمة بدفع اأي مبالغ اإ�شافية مبوجب 
اأحكام تعوي�ش ال�شريبة )gross up( وفقا لتفاقية الأحكام العامة، اأو وفقا لالأحكام الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة بخ�شو�ش �شمان تغطية ال�شرائب 
اأو التكاليف الزائدة، اأو )ج( اأ�شبحت �شدارة ملزمة بت�شديد م�شبق لأي مبلغ بناء على اتفاقية الأحكام العامة  فيما يتعلق بالدفع امل�شبق الإلزامي ب�شبب عدم 
امل�شروعية )ويف هذا اخل�شو�ش الرجاء مراجعة الفقرة 8 اأدناه(، فعندئذ يجوزل�شدارة من خالل توجيه اإ�شعار خطي م�شبق مدته ثالثون 30 يوما )اأو مدة 
اإ�شعار اأق�شر من ذلك ح�شبما تن�ش عليه اتفاقية الت�شهيالت ذات ال�شلة، اإن وجدت( موجه اإلى وكيل الدائنني ووكيل الت�شهيل ذات ال�شلة )واإلى الدائن ذي 

الأولوية املعني(، ا�شتبدال الدائن ذي الأولوية املعني.

يتم هذا ال�شتبدال من خالل اإلزام ذلك الدائن ذي الأولوية املعني بنقل كافة )ولي�ش جزءا فقط( حقوقه والتزاماته مبوجب اتفاقية الت�شهيل ذات ال�شلة 
اإلى دائن ذي اأولوية معني اآخر، اأو بنك موؤهل اآخر تختاره �شدارة. والذي يوؤكد بدوره رغبته وا�شتعداده لتحمل بل ويتحمل بالفعل كافة اللتزامات املرتتبة 
على الدائن ذي الأولوية املعني الناقل )مبا يف ذلك حتمل م�شاركات الدائن ذي الأولوية املعني الناقل على نف�ش الأ�ش�ش التي كان عليها الدائن ذو الأولوية 

املعني الناقل(. يخ�شع اأي ا�شتبدال ل�شروط معينة اإ�شافية على النحو املبني يف اتفاقية الأحكام العامة .

 تقصير الدائنين ذوي األولوية 2   8

يف حال اأ�شبح اأي دائن ذي اأولوية )عدا دائن معني( دائنًا ذا اأولوية مق�شرًا، فاإنه يجوز ل�شدارة، يف اأي وقت ل يزال فيه ذلك الدائن ذو الأولوية )ما عدا 
م�شارك ال�شكوك الذي ل ينطبق عليه هذا ال�شرط( دائنًا ذا اأولوية مق�شرًا، اأن توجه لوكيل الدائنني اإ�شعارا مدته ع�شرة اأيام عمل بـ )اأ( اإلغاء اإي التزام 
غري م�شحوب لذلك الدائن ذي الأولوية املق�شر، و)ب( ا�شتبدال ذلك الدائن ذي الأولوية املق�شر بنقل حقوقه والتزاماته مبوجب وثائق التمويل اإلى دائن 
ذي اأولوية معني، اأو بنك موؤهل اآخر تختاره �شدارة وفقًا لل�شروط الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة )ويف كلتا احلالتني ينبغي األ ترتتب على �شدارة اأي 

غرامات، اأو عالوات(. 

الدفعات المسبقة اإللزامية. 9

 عدم الشرعية 1   9

اإذا اأ�شبح يف اأي مرحلة، لي�ش م�شروعًا بالن�شبة لأي دائن ذي الأولوية معني )امل�سارك املتاأثر( اأداء اأي من التزاماته املن�شو�ش عليها يف وثائق التمويل، اأو 
القيام بتمويل اأو املحافظة على م�شاركته يف اأية دين )بخالف ما يتعلق بت�شهيالت اإ�شالمية كنتيجة حل�شول حادث خ�شارة كلية( �شيتم فورًا مبوجب اإ�شعار 
بالكامل بخ�شو�ش م�شاركة  اأو دفعة مبكرة )ح�شب مقت�شى احلال(  وتقوم �شدارة ب�شرف دفعة مقدمة  املتاأثر،  امل�شارك  التزام ذلك  اإلغاء  اإلى �شدارة 
امل�شارك املتاأثر يف دين ذات ال�شلة وذلك يف )اأ( املوعد التايل لإعادة ال�شداد، اأو )ب( )اإذا كان قبل ذلك( يف التاريخ الذي ي�شبح اإعادة ال�شداد املذكور 

مطلوبًا ح�شب القوانني املطبقة، اأو مبوجب اأي اتفاقية ت�شهيل.

 متحصالت الحوادث 1   9

اعتبارًا من تاريخ اكتمال امل�شروع، اإذا ح�شلت �شدارة على اأي متح�شالت حوادث عقب حادثة خ�شارة اأو �شرر حلق يف املجمع اخلا�ش بها، )عدا ما كان 
يتعلق باأ�شول الت�شهيل الإ�شالمي )ولكن با�شتثناء الأ�شول املتعلقة بت�شهيل ال�شكوك(( مببلغ ل يقل عن 100 مليون دولر اأمريكي )مرتبطة مبوؤ�شر( )اأو ما 

يعادله باأي عملة اأخرى (، والتي هي اإما:

)اأ(  مل يتم ا�شتخدامها، اأو هناك التزام با�شتخدامها يف اإ�شالح اأو ا�شتعادة الو�شع اإلى حالته الأ�شلية يف خالل 120 يوما بعد وقوع حادثة اخل�شارة اأو 
ال�شرر مبجمع �شدارة )ما مل ت�شتخدم �شدارة، اأو تلتزم با�شتخدام موارد مالية لي�شت متح�شالت حوادث يف الإ�شالح، اأو ا�شتعادة الو�شع اإلى 

حالته الأ�شلية، يف غ�شون 120 يوما بعد وقوع اخل�شارة، اأو ال�شرر يف جممع �شدارة(.

)ب(  تتجاوز تكلفة الإ�شالح، اأو ا�شتعادة الو�شع اإلى حالته الأ�شلية.
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اأولوية( ل�شتخدام املبلغ ذي ال�شلة يف الدفعة  اأداة متويل ذات  يتعني على �شدارة )ما مل يتفق على غري ذلك مع الدائنني املعنيني ذوي الأولوية مبوجب 
امل�شبقة ملا يلي:

1.  اأوًل: اإلى احلد الذي ي�شارك فيه �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي يف متويل امل�شروع، واإذا كان ذلك مطلوبا من قبل ال�شندوق، يف ت�شهيالت 
�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي اإلى احلد الذي يكون قد مت التنازل فيه عن متح�شالت احلوادث اإلى �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي، 

و

2.  ثانيًا: املديونية ذات الأولوية ذات العالقة )بخالف اأي ت�شهيالت من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )اإذا كان ينطبق(( ودون دفع اأي 
غرامة اأو عالوة، وت�شهيل ال�شكوك.

 متحصالت نزع الملكية  2   9

يتم اإيداع املبالغ املتح�شلة من جراء نزع امللكية التي تتجاوز 50 مليون دولر اأمريكي )مرتبط مبوؤ�شر( )اأو ما يعادلها باأي عملة اأخرى( يف ح�شاب متح�شالت 
احلوادث ونزع امللكيات وت�شتخدم على النحو التايل:

)اأ(  من اأجل اإدخال تعديالت على جممع �شدارة متكنه من العمل، من كافة النواحي اجلوهرية، وكاأن واقعة امل�شادرة، اأو النزاع على امللكية مل حتدث 
)تعديالت نزع امللكية(. 

)ب(  تعوي�ش )1( �شدارة عن طريق التحويل من ح�شاب متح�شالت احلوادث ونزع امللكية حل�شاب الت�شغيل اخلارجي. و/اأو )2( اأي م�شاهم )اأو �شركة 
منت�شبة له( باأمر من �شدارة )يف حالة اأي م�شاهم )اأو �شركة منت�شبة له((، لتغطية تكاليف اأي تعديالت نزع ملكية �شبق اإنفاقها من قبل �شدارة، 

اأو اأي م�شاهم )اأو �شركة منت�شبة له( )ح�شبما ينطبق(.

)ج(  اإلى احلد الذي ل ميكن ا�شتخدام اأي متح�شالت نزع ملكية من هذا القبيل يف تعديالت نزع امللكية، اأو يف ال�شداد )على النحو الذي حتدده �شدارة 
اأولوية،  تنا�شبي لأي دين ذي  ب�شكل  املبكر  الدفع  اأو  اأو ال�شرتداد،  بال�شداد م�شبقًا،  الدائنني  لتوجيهات وكيل  ب�شكل معقول((، وفقَا  )مت�شرفة 

واملطلوب دفعه م�شبقًا مبوجب اأداة الدين ذي الأولوية امل�شمون ذات العالقة باملتح�شالت الآتية من متح�شالت نزع امللكية تلك.

 تقاسم صافي متحصالت إيرادات ما قبل اكتمال المشروع 2   9

بخالف ما قد يتم التفاق عليه مع دائني املديونية ذات الأولوية املطبقة وم�شتلم ال�شكوك، �شوف تدفع �شدارة م�شبقًا اأو تدفع مبكرًا،كما يقت�شى احلال، 
الدين ذا الأولوية املنطبق وت�شهيل ال�شكوك ودون دفع اأي غرامة اأو عالوة وفقًا لـ، وبالقدر الذي يحدده البند 5-4 )تقا�شم �شايف متح�شالت اإيرادات ما 

قبل اكتمال امل�شروع( من اتفاقية الأحكام العامة.

 االسترداد اإللزامي للصكوك 3   9

يجب اإجراء اأي ا�شرتداد اإلزامي لل�شكوك وفقا لتفاقية الأحكام العامة  والأحكام ذات ال�شلة من وثائق ُم�شّدر ال�شكوك.

 الدفعات المسبقة اإللزامية – تسهيل الصكوك )حادثة تتعلق بالضرائب( 6   9

بعد حدوث واقعة �شريبية، اختار م�شارك ال�شكوك )ب�شفته م�شدرًا لل�شكوك( وفقًا لها ا�شرتداد ال�شكوك ا�شرتدادًا كاماًل ولي�ش جزئيا وفقا لل�شروط ذات 
ال�شلة، تقوم �شدارة يف اأو قبل التاريخ الذي اختار فيه م�شارك ال�شكوك القيام بال�شرتداد املذكور، ب�شداد دفعة مبكرة ت�شاوي مبلغ توزيع الإنهاء اخلا�ش 
بال�شكوك، بالإ�شافة اإلى )دون ازدواجية الحت�شاب( اأي وجميع املبالغ الأخرى مهما كانت م�شتحقة وواجبة للدفع من قبل �شدارة مل�شارك ال�شكوك )باأي 

�شفة(، اأو نيابة عنه مبوجب وثائق ت�شهيل ال�شكوك، ووثائق التمويل الأخرى.

 الدفعات المسبقة اإللزامية– تسهيالت الصكوك )حق خيار الشراء( 7   9

)اأ(  بالن�شبة اإلى اأي تاريخ توزيع دوري يقع بعد خم�ش )5( �شنوات اأو اأكرث من تاريخ اإ�شدار ال�شكوك اختار فيه م�شارك ال�شكوك )ب�شفته م�شارك يف 
ال�شكوك( ا�شرتداد ال�شكوك ا�شرتدادا كامال ولي�ش جزئيا ح�شب امل�شموح به ووفقا لل�شروط، �شتقوم �شدارة يف اأو قبل ذلك التاريخ ب�شداد دفعة 
مبكرة ت�شاوي مبلغ توزيع الإنهاء املحدد لل�شكوك، وفقًا لأحكام ال�شكوك بالإ�شافة اإلى )دون ازدواجية العد( اأي وجميع املبالغ الأخرى مهما كانت 

م�شتحقة وواجبة للدفع من قبل �شدارة مل�شارك ال�شكوك )باأي �شفة(، اأو نيابة عنه مبوجب وثائق ت�شهيالت ال�شكوك، ووثائق التمويل الأخرى.

)ب(  ويف اأي وقت بعد حدث تنفيذ )وفق تعريف هذا ال�شطالح يف ال�شروط والأحكام ذات ال�شلة( اختار امل�شدر بعده طلب ا�شرتداد ال�شكوك ذات 
ال�شلة بالكامل ولي�ش جزئيًا وفق ما هو م�شموح به مت�شيًا مع ال�شروط ذات ال�شلة، �شتقوم �شدارة يف هذا التاريخ اأو قبله، بدفع مبكر مبوجب 
ت�شهيل ال�شكوك وفق املبلغ املن�شو�ش عليه يف احلكم املخ�ش�ش من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة. ولتجنب حدوث اأي �شكوك، فاإن اأي دفع مبكر 

بعد حدث التنفيذ ل ت�شمل اأي عالوة مل�شدر ال�شكوك.
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 الدفعات المسبقة اإللزامية – تسهيل الصكوك األولي 8   9

اإذا مل يتم توقيع وثائق التمويل التي تتاألف منها الديون التكميلة الأولية يف موعد اأق�شاه 6 اأ�شهر من تاريخ اإقفال ال�شكوك الأويل،  �شتقوم �شدارة، وبدون اأن 
تدفع اأي غرامة اأو عالوة، با�شرتداد ت�شهيالت ال�شكوك الأولية من خالل القيام بعملية ت�شديد مبكر يف تاريخ التوزيع الدوري التايل مببلغ م�شاو ملبلغ توزيع 

الإنهاء املطابق لل�شكوك ووفقا لأحكام ال�شكوك. 

 الدفعة المسبقة اإللزامية – حادثة الخسارة الكلية 9   9

اإذا وقع حادث خ�شارة كلية فيما يتعلق بت�شهيالت اإ�شالمية، فاإنه:

)اأ(  مع مراعاة الأحكام التي مت و�شفها يف فقرة "ال�شروط امل�شبقة اخلا�شة بتكبد دين ا�شتبدايل" اأدناه، يجوز ل�شدارة، خالل 60 يوما من وقوع حادث 
اخل�شارة الكلية، اأن تقوم با�شتبدال الت�شهيل الإ�شالمي ذي العالقة بالكامل بدين ا�شتبدايل، وذلك بعمل دفعة مبكرة بالكامل مببلغ ي�شاوي جميع 
والتي  التمويل،  املعني مبوجب وثائق  الأولوية  للدائن ذي  امل�شتحقة  املبالغ الأخرى  ال�شلة، وجميع  الإ�شالمي ذي  الت�شهيل  القائمة مبوجب  املبالغ 
�شتكون يف حالة ت�شهيل ال�شكوك مبلغًا م�شاويًا ملبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق على ال�شكوك بالإ�شافة اإلى )بدون ازدواجية الحت�شاب( اأي وجميع 
املبالغ الأخرى امل�شتحقة والواجبة الدفع من قبل �شدارة للم�شارك بال�شكوك )باأي �شفة(، اأو نيابة عنه مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك ووثائق 

ال�شفقة الأخرى.

)ب(  اإذا مل تقم �شدارة با�شتبدال الت�شهيل الإ�شالمي ذي العالقة بالكامل بدين ا�شتبدايل خالل 60 يوما من وقوع حادث اخل�شارة الكلية وفقا للفقرة 
)اأ( اأعاله، �شيكون على �شدارة فورًا )وعلى اأ�شا�ش تنا�شبي وعلى اأ�ش�ش مت�شاوية( )1( اأن تقوم بدفع اأي مبلغ مطلوب مبوجب الت�شهيل الإ�شالمي 
العالقة مبا يف ذلك مبلغ م�شاو  الت�شهيل ذات  املن�شو�ش عليه واخلا�شع لتفاقية  باملبلغ  الكلية،  ب�شاأنها حادث اخل�شارة  وقع  التي  العالقة  ذي 
ملبلغ العجز يف اخل�شارة الكلية، و)2( القيام بالدفع املبكر ملبلغ م�شاٍو جلميع املبالغ القائمة مبوجب كل ت�شهيل اآخر والتي �شتكون يف حالة ت�شهيل 
م�شتحقة   كانت  مهما  الأخرى  املبالغ  وجميع  اأي  الحت�شاب(  ازدواجية  )دون  اإلى  بالإ�شافة  ال�شكوك  اإنهاء  توزيع  ملبلغ  م�شاويا  مبلغا  ال�شكوك 

والواجبة الدفع من قبل �شدارة للم�شارك بال�شكوك )باأي �شفة( اأو نيابة عنه مبوجب وثائق �شفقة ال�شكوك ووثائق التمويل الأخرى. 

يف حال وقوع حادثة خ�شارة كلية تتعلق بت�شهيل ال�شكوك، فاإنه يتوجب على امل�شتثمرين كذلك قراءة ق�شم "ملخ�ش وثائق �شفقة ال�شكوك" يف هذه الن�شرة، 
لالطالع على املزيد من املعلومات عن الأحكام التي تنطبق على ت�شهيل ال�شكوك . 

 الدفعات المسبقة اإللزامية ذات الصلة  1   9

اإذا خرقت �شدارة تعهدات معينة )تعك�ش ب�شورة عامة اعتبارات تتعلق ب�شيا�شات معينة( حمددة يف اأداة متويل ذات  اأولوية ذات �شلة، فعندئذ ت�شبح �شدارة 
ملزمة باإجراء دفع م�شبق اإلزامي ذي �شلة، والذي من �شاأنه اأن يحل يف مرتبة اأقل من متويل ح�شاب احتياطي خدمة الدين، ويف مرتبة اأعلى من ال�شرائب 

يف اولوية �شل�شلة املدفوعات.

متحصالت التأمين. 10

 التسهيالت اإلسالمية 1    1

اعتبارًا من تاريخ اكتمال امل�شروع، حيث تتلقى �شدارة متح�شالت حوادث، يف حالة اخل�شارة اأو ال�شرر لأ�شول الت�شهيل الإ�شالمي )با�شتثناء تلك الأ�شول 
املتعلقة بت�شهيل ال�شكوك(، فاإن �شدارة �شوف:

)اأ(  تودع هذه املتح�شالت يف ح�شاب متح�شالت احلوادث ونزع امللكية.

)ب(  ما مل يوجه وكيل الدائنني بخالف ذلك، ا�شتخدام اأو اإ�شعار وكيل الدائنني بنية �شدارة ل�شتخدام متح�شالت احلوادث هذه يف غ�شون 120 يوما 
من تاريخ ا�شتالمها يف اإ�شالح اأو ا�شتعادة اأ�شول الت�شهيل الإ�شالمي )ما مل ت�شتخدم �شدارة، اأو تلتزم با�شتخدام اأموال غري متح�شالت احلوادث 

يف غ�شون مائة وع�شرين )120( يومًا من تاريخ ال�شتالم يف اإ�شالح، اأو ا�شتعادة اأ�شول ت�شهيل الإ�شالمي(.

�شريطة اأنه يف حالة: )1( جتاوز متح�شالت احلوادث املذكورة تكلفة هذا الإ�شالح، اأو ال�شتعادة، اأو )2( يف حال ا�شتخدام �شدارة اأمواًل غري متح�شالت 
تلك احلوادث يف اإ�شالح اأو ا�شتعادة هذه الأ�شول، فاإنه يحق ل�شدارة يف كل حالة:

)اأ(  اإلى املدى الذي قامت فيه با�شتخدام اأموال وفرتها اجلهات الراعية اأو �شركاتها التابعة يف الإ�شالح اأو اإعادة الو�شع على حالته، �شداد متح�شالت 
احلوادث تلك مبا�شرة اإلى اجلهات الراعية.

)ب(  اأن حّتول بخالف ذلك متح�شالت احلوادث الزائدة تلك من ح�شاب متح�شالت احلوادث ونزع امللكية اإلى ح�شاب الإيرادات اخلارجي.
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 متحصالت الحوادث األخرى 1    1

اعتبارًا من تاريخ اكتمال امل�شروع، يف حال حدوث خ�شارة، اأو �شرر يف جممع �شدارة )يف غري اأ�شول الت�شهيل الإ�شالمي( )با�شتثناء تلك الأ�شول املتعلقة 
بت�شهيل ال�شكوك( اأدى اإلى ا�شتالم �شدارة متح�شالت حوادث اأقل من 100 مليون دولر اأمريكي )مرتبط مبوؤ�شر(، ت�شدد �شدارة هذه املتح�شالت اإلى 

ح�شاب متح�شالت احلوادث ونزع امللكية واإما:

)اأ(  ت�شتخدم متح�شالت احلوادث هذه يف اإ�شالح اأو ا�شتعادة جممع �شدارة اإلى ما ل يقل عن قدرة اإنتاجية �شنوية م�شابهة جوهريًا، اأو قدرة على 
اإذا جتاوزت متح�شالت احلوادث هذه تكلفة  اأنه  اأو ال�شرر، �شريطة  اإيرادات �شافية كما كان عليه احلال مبا�شرة قبل حدوث اخل�شارة  حتقيق 

الإ�شالح اأو ال�شتعادة تلك، اأو قد قامت �شدارة با�شتخدام اأموال اأخرى يف الإ�شالح واإعادة احلال، ف�شوف يكون من حق �شدارة:

1(  اإلى املدى الذي قامت �شدارة فيه با�شتخدام اأموال وفرتها اجلهات الراعية اأو �شركاتها التابعة يف الإ�شالح اأو ال�شتعادة، �شداد متح�شالت 
احلوادث تلك مبا�شرة اإلى اجلهات الراعية.

2(  اأواأن حّتول بخالف ذلك متح�شالت احلوادث الزائدة املذكورة من ح�شاب متح�شالت احلوادث ونزع امللكية حل�شاب الإيرادات اخلارجي. 

)ب(  ت�شليم �شهادة اإلى وكيل الدائنني ت�شهد باأن الف�شل يف اإ�شالح، اأو ا�شتعادة جممع �شدارة لن يوؤدي )عدا ما من ناحية غري جوهرية( اإلى خف�ش يف 
الطاقة النتاجية ال�شنوية اأو القدرة على حتقيق الإيرادات ال�شافية كما كانت عليه مبا�شرة قبل حدوث اخل�شارة اأو ال�شرر، ويف هذه احلالة يكون 

من حق �شدارة حتويل متح�شالت احلوادث هذه حل�شاب الإيرادات اخلارجي.

اإذا جتاوزت متح�شالت احلوادث 100 مليون )مرتبط مبوؤ�شر( دولر اأمريكي، فعندئذ يجوز ل�شدارة اإخطار وكيل الدائنني بعزمها وفقًا لأحكام الفقرة 
11-3 )متح�شالت احلوادث – التي ت�شاوي اأو تزيد عن مائة مليون دولر( من اتفاقية الأحكام العامة ، ا�شتخدام متح�شالت احلوادث هذه اأو اأي اأموال 
اخرى مما ذكر )يف الفقرة )اأ( اأعاله( يف اإعادة بناء اأو اإ�شالح جممع �شدارة لي�شبح م�شاويَا ب�شكل جوهري ،على الأقل، للحالة التي كان عليها مبا�شرة 

قبل حدوث اخل�شارة اأو ال�شرر من حيث:

1.  الطاقة النتاجية ال�شنوية لكل منتج يتم اإنتاجه اآنذاك يف جممع �شدارة.

2.  قدرة املجمع على حتقيق اإيرادات �شافية،

)ج(  اإلى احلد الذي )1( مل يتم فيه اإعادة بناء، اأو اإ�شالح جمّمع �شدارة، �شيتم ا�شتخدام املبلغ ذي ال�شلة يف ال�شداد امل�شبق الإلزامي، اأو ال�شداد املبكر 
)ح�شب مقت�شى احلال(، وفقًا للبند 10-2 )متح�شالت احلوادث( من اتفاقية الأحكام العامة ، و)2( اإذا كان هناك اأي متح�شالت زائدة متبقية 
يف ح�شاب متح�شالت احلوادث ونزع امللكية، لي�شت مطلوبة لإ�شالح اأو اإعادة بناء جممع �شدارة، فاإنه �شيتم ا�شتخدام املبلغ ذي ال�شلة يف ال�شداد 

امل�شبق الإلزامي، اأو ال�شداد املبكر )ح�شب مقت�شى احلال( وفقًا للبند 10-2 )متح�شالت احلوادث( من اتفاقية الأحكام العامة .

العموالت. 11

 فترات العمولة 1   11

بالن�شبة اإلى كل دين، تبداأ فرتة العمولة الأولى يف و�شاماًل تاريخ ا�شتخدام الت�شهيالت، وتنتهي يف وغري �شامل للتاريخ التايل لدفع العمولة )ل ت�شمل اليوم 
الأخري(، تبداأ كل فرتة عمولة لحقة اعتبارًا من تاريخ دفع عمولة وتنتهي يف وغري �شامل للتاريخ التايل لدفع العمولة، اأو تاريخ ال�شتحقاق النهائي املحدد 

اإذا كان ذلك اأبكر.

 سداد العموالت 1   11

مبوجب  "ال�شداد  بعنوان   )3( الفقرة  يف  عليها  الطالع  ميكن  التي  الإ�شالمية  الت�شهيالت  )با�شتثناء  الأولوية  ذات  التمويل  اأدوات  عن  العمولت  ت�شتحق 
الت�شهيالت الإ�شالمية" اأدناه(، طبقا لأحكام اأداة التمويل ذات الأولوية ذات ال�شلة. 

 السداد بموجب التسهيالت اإلسالمية 2   11

اأي  املتغري من  والعن�شر  املتغرية  الإيجار  الثابتة، دفعات  الأجرة  املقدمة، دفعات  الأجرة  ت�شدد �شدارة دفعات  �شوف  الإ�شالمية،  بالت�شهيالت  يتعلق  فيما 
تعوي�ش متفق عليه م�شبقًا، يف املواعيد املحددة لها وفقا ل�شروط وثيقة التمويل ذات ال�شلة املتعلقة بذلك الت�شهيل الإ�شالمي.
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 العمولة عن التقصير 2   11

اإذا ف�شلت �شدارة يف اأن ت�شدد اأي مبلغ )لي�ش اآنذاك حمل تاأجيل وفقًا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة( م�شتحق الدفع من قبلها مبوجب اأداة متويل 
ذي اأولوية يف تاريخ ا�شتحقاقه )�شواء يف تاريخ ا�شتحقاق حمدد، اأو بالت�شريع، اأو غريه(: 

الأولوية  ذات  التمويل ذات  اأداة  ل�شروط  املتاأخرة وفقا  املبالغ  العمولة على  ت�شتحق  اإ�شالمي(  ت�شهيل  اأولوية )غري  اأداة متويل ذات  اإلى  )اأ(  بالن�شبة 
ال�شلة. و

اإلى م�شارك يف التمويل الإ�شالمي، فيجب زيادة هذا املبلغ لي�شمل مبلغ ال�شداد املتاأخر وفقًا لأحكام وثيقة التمويل  )ب(  يف حالة كل دفعة م�شتحقة 
الإ�شالمية ذات ال�شلة.

 التنازل عن الفائدة 3   11

اأو حتتوي على اأي �شرط يتعلق بالفائدة الربوية )الربا( ولي�ش هناك �شرط يف  يف حال وجود اأي ت�شهيل اإ�شالمي، فاإن اتفاقية الأحكام العامة ل تت�شمن 
اتفاقية الأحكام العامة يف�شر اأو يعني اأو يدل على وجود مثل هذه الفائدة. ويتعهد كل من �شدارة وامل�شاركني يف التمويل الإ�شالمي بالتنازل عن اأي فائدة ربوية 

)الربا( قد تتم املوافقة عليها اأو منحها مبقت�شى حكم حتكيم اأو  تف�شري اأو غري ذلك.

 السندات ألمر 6   11

تقوم �شدارة بالن�شبة اإلى كل ت�شهيل )با�شتثناء ت�شهيل �شندوق ال�شتثمارات العامة، وت�شهيالت �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )اإن وجدت(، وت�شهيالت 
الوكالة( بت�شليم اإلى وكيل الت�شهيل املعني مع كل طلب ا�شتخدام اأو، يف حالة امل�شارك بال�شكوك، بتاريخ ال�شتخدام املطلوب:

)اأ(  �شند لأمر اأو اأكرث ي�شاوي مبلغه الإجمايل مبلغ ال�شحب املطلوب مبوجب الت�شهيل ذي العالقة، والذي يف حالة ت�شهيل �شكوك يجب اأن يكون جمموع 
القيمة ال�شمية لل�شكوك ال�شادرة مبوجب ت�شهيل ال�شكوك )�شندات لأمر ب�شاأن مبلغ اأ�شلي(.

)ب(  �شند لأمر اأو اأكرث ي�شاوي مبلغه الإجمايل اأعلى مبلغ للعمولة الذي يقدر وكيل الت�شهيل املعني ب�شكل معقول اأنه من املحتمل اأن ي�شبح م�شتحقًا 
خالل فرتة الثني ع�شر �شهرا القادمة على اأو فيما يتعلق باملبلغ الأ�شلي وفقا لال�شتخدام املطلوب، والذي يف حال ت�شهيل ال�شكوك �شوف ي�شاوي 
دفعة الأيجار املقدمة اأو العن�شر املتغري يف اأي دفعة اإيجار اأو العن�شر املتغري من اأي تعوي�ش ت�شليم متاأخر تدفع خالل فرتة اثني ع�شر )12( �شهرًا 

)"�شندات العمولة"(.

الدفعات،  الذي ح�شل عليه من مدير  الن�شح  اأو  التوجيه  التقدير اعتمادًا على  العالقة ذلك  ال�شكوك ذي  ال�شكوك، يقدم م�شارك  ت�شهيل  اإلى  بالن�شبة 
و�شيقدم ن�شخة من كل تقدير مما ذكر اإلى وكيل حملة ال�شكوك، واإلى وكيل �شمان للم�شدر.

يف حال اعتقد وكيل الت�شهيل ذي العالقة )با�شتثناء �شندوق ال�شتثمارات العامة، و�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي ووكيل ت�شهيالت الوكالة( ب�شورة 
معقولة يف اأي وقت اأنه من املحتمل اأن مبلغ العمولة الذي �شي�شبح م�شتحقا فيما يتعلق باملبلغ امل�شروف من اأي ت�شهيل )با�شتثناء ت�شهيل �شندوق ال�شتثمارات 
العامة، اأو ت�شهيالت �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )اإن وجدت( اأو ت�شهيالت الوكالة( خالل فرتة الثني ع�شر �شهرا القادمة �شيتجاوز املبلغ الإجمايل 

�شندات العمولة ال�شادرة عن �شدارة، ف�شتقوم �شدارة عند الطلب بتزويد وكيل الت�شهيل ذاك مبزيد من �شندات العمولة ح�شبما دعت احلاجة. 

يف اأو بحدود التاريخ الذي يحل بعد 11 �شهرا من تاريخ �شند لأمر )غري �شند لأمر يتم تقدميه مبوجب اتفاقية الإجارة املحددة مبوجب ت�شهيل الوكالة( 
)ال�شندات لأمر ذات العالقة(، �شتقوم �شدارة بتزويد وكيل الت�شهيل ذي العالقة بـ:

)اأ(  فيما يتعلق ب�شند لأمر اخلا�ش باملبلغ الأ�شا�شي، �شند لأمر اأ�شلي واحد اأو اأكرث ا�شتبدالية ت�شاوي جمموعها مبلغ ال�شند لأمر ذي العالقة )بعد اأن 
يح�شم منه اأي مبلغ يعادل اأي مبالغ م�شددة، اأو م�شبقة الدفع اأو دفعة مبكرة، اأو اإلغاء مبوجب الت�شهيل ذي العالقة الذي ميثله ال�شند لأمر ذي 

العالقة(. و 

)ب(  فيما يتعلق ب�شند عمولة، �شند لأمر واحد اأو اأكرث ا�شتبدالية بحيث يكون املبلغ الإجمايل ل�شندات لأمر اخلا�شة بالعمولة ال�شادرة من قبل �شدارة 
والتي يحتفظ بها وكيل الت�شهيل ذاك )وي�شتثنى منها لهذا الغر�ش ال�شند لأمر ذو العالقة( م�شاويا على الأقل ملبلغ العمولة التي يقدر وكيل الت�شهيل 

ذاك ب�شكل معقول، اأنها �شت�شبح م�شتحقة الدفع خالل فرتة اثني ع�شر )12( �شهرا بعد تاريخ ا�شتالم �شند لأمر اجلديد اخلا�ش بالعمولة. 

فيما يتعلق بت�شهيل ال�شكوك، فاإن م�شارك ال�شكوك �شيقدم التقديرات اعتمادًا على توجيه اأو ن�شح من مدير الدفعات، و�شيقدمون ن�شخة من كل تقدير مما 
ذكر اإلى وكيل حملة ال�شكوك، واإلى وكيل �شمان امل�شدر املعني. 

ويتعهد كل وكيل ت�شهيل يف وثيقة التمويل ذات ال�شلة باأنه لن يقدم اأو ي�شمح بتقدمي اأي �شندات لأمر للت�شديد لأي طرف غري جلنة الأوراق املالية املتداولة.
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ينبغي اأن يعيد كل وكيل ت�شهيل )عدا وكالء ت�شهيالت الوكالة(، ولكن لي�ش �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )بالقدر الذي ي�شارك به يف متويل امل�شروع( 
و�شندوق ال�شتثمارات العامة، الى �شدارة ال�شندات لأمر التي يحتفظ بها اآنذاك، والتي مت ا�شتبدالها على النحو املت�شور اأعاله، اأو حيثما �شددت جميع 

املبالغ الأ�شا�شية والعمولة ب�شكل كامل.

متاثل  جوهريًا  وهي  لأمر،  ال�شندات  ت�شليم  ب�شاأن  �شروط  على  الوكالة  ت�سهيل  مبوجب  املحددة  االإجارة  اتفاقية  ت�شتمل  الوكالة،  بت�شهيل  يتعلق  فيما 
ال�شروط املذكورة اأعاله.

التعويض عن الضرائب والضمانات . 12

�شوف ت�شدد �شدراة كافة الدفعات املطلوبة منها دون ح�شم اأي �شرائب، ما مل يكن هناك ح�شم �شريبي مقرر مبقت�شى القانون املطبق. 

اإذا كان هناك ح�شم �شريبي )مبا يف ذلك ح�شم اأو اقتطاع مطلوب اإجراوؤه مبوجب املادة 68 من نظام �شريبة الدخل واملادة 63 من لئحته التنفيذية( يطلب 
من �شدارة اإجراوؤه مبوجب اأي قانون مطبق وفقًا لوثيقة متويل، فاإن مبلغ الدفعة امل�شتحقة على �شدراة �شوف يزداد لي�شل اإلى مبلغ )بعد اإجراء اأي ح�شم 

�شريبي( م�شاٍو للدفعة التي كانت ت�شتحق الدفع فيما لو مل يكن هناك ح�شم �شريبي مطلوب.

تقوم �شدارة ويف غ�شون ثالثة اأيام عمل من تاريخ الطلب املوّجه اإليها من وكيل اإداري، مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات املعينة، بالت�شديد اإلى الطرف املحمي 
مبلغا م�شاويا للخ�شارة، اأو اللتزام املايل، اأو التكلفة التي تكبدها ذلك الطرف املحمي من اأجل اأو حل�شاب ال�شريبة الناجمة عن ف�شل �شدارة يف الوفاء 
بالتزاماتها بح�شم ال�شريبة يطلب منها اإجراء �شداد وفقًا للبند 17-2 )ج( )تعوي�شات ال�شريبة( من اتفاقية الأحكام العامة، اأو التي مل يكن ليتم فر�شها 

لول عالقة قائمة بني �شدارة واجلهة القانونية التي تفر�ش ال�شرائب تلك. 

لأغرا�ش البند 17 )تعوي�شات ال�شريبة( من اتفاقية الأحكام العامة، فاإن الإ�شارة اإلى:

)اأ(  "وثيقة متويل" ت�شتثني ت�شهيل ال�شكوك.

)ب(  "م�سارك متويل ذي الأولوية " ي�شتثني امل�شارك يف ال�شكوك، و

)ج(  "الدائن  ذي الأولوية" ي�شتثني امل�شارك يف ال�شكوك.

زيادة التكاليف. 13

وفقا للبند 18 )زيادة التكاليف( من اتفاقية الأحكام العامة، يجب على �شدارة اأن ت�شدد التكاليف الزائدة املرتتبة على اأي من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية 
ذوي ال�شلة )وي�شار مل�شارك التمويل ذي الأولوية بـ الطرف زائد التكلفة( الناجمة عن التغيري يف القوانني املطّبقة اأو المتثال لها، اأو التي مت �شنها بعد 
تاريخ التوقيع الثاين مع ا�شتثناءات معينة تتعلق بال�شرائب، واخلرق املتعمد للقوانني املنطبقة، والتكاليف الزائدة التي مت تعوي�شها مقابل اأو بوا�شطة اأي 
تكلفة اإجبارية، اأو التي مل يتم الإ�شعار بها خطيًا اإلى ال�شركة خالل �شهرين من علم م�شارك ال�شكوك ذي الأولوية املنطبق بتلك الزيادة، وما عدا يف حال 
اأي دائن ذي عالقة اأو اأي دائن وكالة ائتمان ال�شادرات، عن اأي عالقة لهما يف اململكة. وكنتيجة لهذا ال�شتثناء الأخري، فاإن حماية زيادة التكاليف ل تنطبق 
على اأي طرف من اأطراف زيادة التكاليف مقره يف اململكة العربية ال�شعودية )با�شتثناء اأي دائن معني اأو اأي من دائني وكالة ائتمان ال�شادرات املعنيني(. 
اإ�شافة اإلى ذلك، الزيادة يف التكاليف املتعلقة مبا يلي: )1( المتثال ملعايري اتفاقية بازل الثانية، و )2( ُتعزى لأي جباية بنكية، )ولكن فقط اإلى احلد الذي 
تكون يف تلك اجلباية البنكية ارهاقًا ل اأكرث فيما يتعلق بـ )1( اجلباية البنكية التي مل ت�شن بعد يف قانون، اأي م�شودة ملثل هذه اجلباية البنكية املقرتحة كما 
يف تاريخ التوقيع الثاين، اأو )2( اأي جباية بنكية اأخرى ح�شبما هو مو�شح مبوجب قانون قائم كما يف تاريخ تاريخ التوقيع الثاين(، �شوف لن تدفعها �شدارة.

التعويضات. 14

ي�شتفيد م�شاركو التمويل ذوو الأولوية املعنيون اأي�شا من �شمان العملة، ف�شال عن �شمانات معينة اأخرى تتعلق باأي خ�شارة، اأو تكلفة، اأو م�شئولية يتكبدها 
19-2 )ال�شمانات الأخرى( من اتفاقية الأحكام  اأولوية معني، والتي تن�شاأ نتيجة لبع�ش الظروف املحددة املن�شو�ش عليها يف الفقرة  م�شارك متويل ذو 

العامة.
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التعهدات . 15

 التعهدات المشتركة 1   13

تخ�شع �شدارة لتعهدات اعتيادية ومتطلبات التقارير مل�شروع من هذا النوع. مبا يف ذلك التعهدات التالية )مع مراعاة – حيثما ينطبق – التحفظات املتعلقة 
بالأهمية الن�شبية وفرتات العالج(:

الوثائق  ون�شخ من  اأو وغري مدققة(،  املالية )مدققة  القوائم  ذلك  وامل�شروع، مبا يف  �شدارة  دورية عن  وب�شورة  النطاق  وا�شعة  معلومات  )اأ(  تقدمي 
اجلديدة.

)ب(  اإ�شعار وكيل الدائنني بنطاق وا�شع من الأحداث املحددة التي تقع تقليديًا يف متويل م�شروع متعدد امل�شادر من هذا النوع واحلجم مبا يف ذلك 
اإجراءات التقا�شي، وت�شديد ال�شرائب، والقوة القاهرة، وفرتات التعليق، واأحداث الق�شور.

)ج(  ا�شتخدام متح�شالت الديون ذات الأولوية يف الأغرا�ش امل�شموح بها وفق اتفاقية الأحكام العامة، واأدوات التمويل ذات الأولوية فقط.

)د(  المتثال يف جميع النواحي اجلوهرية لكافة القوانني والأنظمة واللوائح والأوامر املنطبقة.

)هـ(  احل�شول على جميع املوافقات احلكومية واملحافظة عليها واللتزام بها.

)و(  ت�شديد جميع ال�شرائب، وتقدمي جميع الإقرارات ال�شريبية يف موعدها املحدد )دون التعر�ش لأي غرامات(.

)ز(  الحتفاظ بنظام حما�شبي مقبول والحتفاظ بال�شجالت ودفاتر احل�شابات وفقا ملعايري التقارير املحا�شبة الدولية.

)ح(  املحافظة على وجود ال�شركة وقوتها و�شلطتها لأداء الأعمال التجارية.

)ط(  تنفيذ �شروط كل وثيقة م�شروع رئي�شية تكون طرفًا فيها، اإل يف ظروف معينة.

)ي(  احل�شول واحلفاظ على منفعة جميع حقوق الرتفاق وغريها من امل�شالح يف امللكية )مبا يف ذلك حقوق امللكية الفكرية( والتي تكون �شرورية لبناء 
وت�شغيل امل�شروع، اإل اإذا كان عدم قيامها بذلك ل يتوقع اأن يكون له تاأثري �شلبي ملمو�ش.

)ك(  تعيني واإبقاء مراجعي ح�شابات معرتف بهم دوليا، ومرخ�ش لهم مبزاولة العمل يف اململكة.

اأو التي متت الإفادة باأنها متلكها، وت�شمن اأن لديها احلقوق ال�شرورية  )ل(  احلفاظ على حقوق ملكيتها وم�شاحلها يف جميع الأ�شول التي متلكها، 
للو�شول اإليها كما تطلبه �شدارة لأغرا�ش امل�شروع.

)م(  ال�شماح للم�شت�شار الفني والبيئي، وم�شت�شار التاأمني، و�شندوق ال�شتثمارات العامة، و�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )بالقدر الذي ي�شارك يف 
متويل امل�شروع(، اأو وكالت ائتمان ال�شادرات بزيارة جممع �شدارة والتفتي�ش على جميع املرافق واملن�شاآت واملعدات التي ت�شكل جزءًا من املجمع.

)ن(  احلفاظ ب�شكل جيد على الدفاتر واحل�شابات وال�شجالت والإجراءات التي تتعلق باأداء العمل، والقيام بالإجراءات الالزمة ملراقبة تقدم العمل يف 
امل�شروع.

)�ش(  ت�شميم وبناء وت�شغيل واإ�شالح و�شيانة جممع �شدارة وفقا للممار�شات ال�شناعة اجليدة.

)ع(  التحقق من اأن اأي طرف مقابل مقرتح يف اأي اتفاقية حتوط هو حاليًا طرف يف اتفاقية الدائنني اأو �شي�شبح طرفًا فيها.

)ف(  اإخطار وكيل الدائنني عن اأي تغيري يف الأ�شخا�ش امل�شرح لهم بالتوقيع، وتقدمي ن�شخ من التفوي�ش )اأو اأي م�شتندات مماثلة( تكون لزمة من اأجل 
تفوي�ش هوؤلء املوقعني املفو�شني اجلدد اإلى وكيل الدائنني.

)�ش(  اإن�شاء وا�شتكمال اأو العمل على اإن�شاء وا�شتكمال تلك امل�شلحة ال�شمانية ل�شالح وكيل ال�شمان املحلي على م�شالح �شدارة يف جممع �شدارة ويف 
كافة املباين، وامل�شنع الثابت والآلت املثبتة بداخله )بخالف اأ�شول الإجارة(، اأو تلك املوجودة فيه اإلى اأق�شى حد ت�شمح به اأنظمة اململكة العربية 
ال�شعودية، وذلك يف اأقرب وقت ممكن عمليا بعد )1( اأي تغيري يف اأنظمة اململكة اأو )2( التغيري املقبول عموما يف ممار�شة ال�شلطة املعنية يف 

اململكة، مما يوؤدي الى ال�شماح باإن�شاء وا�شتكمال رهن عقاري يف اململكة ل�شالح الأطراف امل�شمونة.

)ق(  اإذا مل يكن قد مت و�شع ت�شهيالت �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي عند تاريخ اكتمال امل�شروع، اأو مت يف اأي وقت بعد ذلك ت�شديد ت�شهيالت 
�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي بالكامل، فعندئذ واإلى احلد امل�شموح به مبوجب اأي قانون مطبق، متنح لوكيل ال�شمان ذي ال�شلة، وبالنيابة 
عن الأطراف امل�شمونة، الأعباء التالية التي منحت اأو كان �شيتم منحها اإلى �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي، وبالتحديد رهن على اأ�شول ثابتة 

معينة لدى �شدارة، والتنازل عن حقوق يف تقنية معينة تتعلق بامل�شروع، والتنازل عن عقود التاأمني املطلوبة.
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غري  الدائنني  جميع  ملطالبات  م�شاوية  مرتبة  يف  الأقل  على  تكون  التمويل  وثائق  مبوجب  �شدها  الأولوية  ذوي  الدائنني  مطالبات  اأن  من  )ر(  التاأكد 
م مطالباتهم اإلزاميًا مبوجب القوانني املطبقة عمومًا. امل�شمونني وغري الثانويني عدا الدائنني الذين ُتقدَّ

)�ش(  لن تقوم �شدارة باإيجاد اأو ال�شماح باأي �شمانات على اأي من اأ�شولها يف احلا�شر، اأو امل�شتقبل، عدا بع�ش الأعباء امل�شموح بها.

)ت(  لن تقوم �شدارة باإيجاد، اأو تكبد، اأو اأن تكون م�شئولة، اأو ت�شمح بوجود مديونية مالية، عدا بع�ش املديونيات املالية امل�شموح بها.

)ث(  لن تقوم باإجراء اأي تعديالت جوهرية على وثائقها التاأ�شي�شية، مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات.

)خ(  لن تقوم بالقرتا�ش، اأو ال�شتثمار، اأو منح اأي ائتمان، مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات.

)ذ(  لن تتخل�ش من اأي من اأ�شولها، مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات.

)�ش(  لن تقوم باأي اأعمال بخالف امل�شروع، اأو اأن�شطة اأخرى تتعلق مبا�شرة بالتطوير، والبناء، وت�شغيل و�شيانة امل�شروع، ويجب يف اأي حال بالن�شبة اإلى 
اأي �شركة تابعة ت�شمل فقط الأعمال التي �شمح لها بالتاأ�شي�ش من اأجلها.

)ظ(  لن توافق، اأو تذعن لإجراء اأي تعديل، اأو تغري، اأو تنازل عن اأي حكم من الأحكام، اأو منح اأي موافقة على تعديل اأي من وثائق امل�شروع الرئي�شية، 
اأو عقد البناء اإذا كان من املتوقع ب�شكل معقول اأن القيام بذلك �شيوؤدي اإلى تاأثري �شلبي ملمو�ش.

)غ(  لن ت�شدر اأي راأ�ش مال اإ�شايف، اأو تعدل اأي من احلقوق املتعلقة باأ�شهمها، اأو تخف�ش، اأو تلغي، اأو ت�شرتد، اأو ت�شرتي اأي من اأ�شهمها بعد تاريخ 
اكتمال امل�شروع، مببلغ من �شاأنه اأن يقلل من اإجمايل راأ�ش مال ال�شركة ال�شهمي اإلى اأقل من 1.5 مليار دولر اأمريكي، ما مل ي�شمح بخالف ذلك.

)اأاأ(  لن تندمج، اأو تتوحد، اأو تدخل يف، اأو ت�شمح بدمج اأو توحيد اأو دخول اأي �شركة تابعة يف اأي اإعادة هيكلة مع اأي �شخ�ش اآخر، مع مراعاة بع�ش 
ال�شتثناءات.

)ب ب(  لن تغري تاريخ نهاية ال�شنة املالية، اأو ا�شمها القانوين اأو التجاري.

)ج ج(  لن تدخل يف اأي معامالت )عدا ما كان وفقًا لوثائق التمويل، ووثائق متويل الت�شهيالت اجل�شرية حلقوق امللكية، ووثائق امل�شروع، اأو عقود البناء، 
اأو اأي وثائق اأو ترتيبات ت�شتبدل اأي مما �شبق ذكره(، ما عدا اأثناء �شري الأعمال العادي وب�شروط ل تكون اأقل اأف�شلية ل�شدارة من معاملة جتارية 

حم�شة، وبحيث ل يتوقع اأن يكون له تاأثري �شلبي ملمو�ش.

)د د(  لن تدخل يف اأي ترتيبات حتوط با�شتثناء ترتيبات التحوط امل�شموح بها.

)هـ هـ(  لن تدخل، اأو ت�شمح لأي �شركة تابعة اأن تدخل يف اأي وثائق جديدة للم�شروع، اأو اأي عقود اأخرى )بخالف وثائق التمويل، ووثائق متويل الت�شهيالت 
ي�شمح  اأخرى  اتفاقية  واأي  امل�شاهم  تعهد  اتفاقية  اأو  الثانوية،  القرو�ش  واتفاقيات  البناء  عقود  اأو  امل�شروع،  ووثائق  امللكية،  حلقوق  اجل�شرية 
ل�شدارة الدخول فيها وفقًا لوثائق التمويل اأو وثائق التمويل اجل�شري حلقوق امللكية( اإلى احلد الذي يجعل من املتوقع اأن يكون له اأثر �شلبي 
ملمو�ش، اأو تدخل يف اأي ترتيبات ميكن اأن تتعار�ش باأي ناحية جوهرية مع اأي من وثائق التمويل، اأو وثائق متويل الت�شهيالت اجل�شرية حلقوق 

امللكية اأو اأي من وثائق امل�شروع، ما عدا ال�شتثناءات املتفق عليها.

)و و(  لن يتم ت�شوية، اأو توقف اأي دعوى اأو اإجراء قيد النظر فيما يتعلق بوثائق امل�شروع الرئي�شية، اأو املوافقات احلكومية، اأو امل�شروع، مما يتوقع ب�شورة 
معقولة اأن يكون له تاأثري �شلبي ملمو�ش.

)ز ز(  لن توؤ�ش�ش اأو متتلك قانونيًا اأو منفعيًا راأ�ش مال اأو م�شلحة ملكية اأو ورقة مالية قابلة للتحويل يف راأ�ش مال اأو م�شلحة ملكية يف اأي �شخ�ش، مع 
مراعاة بع�ش ال�شتثناءات.

)ح ح(  لن تفتح اأي ح�شابات م�شرفية اأخرى بخالف ح�شابات امل�شروع وبع�ش احل�شابات الأخرى امل�شموح بها.

)ط ط(  لن توافق على اأي تعديل، اأو تغيري، اأو اإحلاق، اأو اإعفاء، اأو جتديد اأي �شرط من وثائق متويل الت�شهيالت اجل�شرية حلقوق امللكية، اأو تتخذ، اأو 
اإهمال اتخاذ اأي اإجراء، يف كل حالة على حدة، من حيث املرتبة و/اأو التبعية التي تتوقعها اتفاقية الدائنني من املرجح وب�شكل معقول اأن توؤدي 

اإلى اإ�شعافها.

)ي ي(  لن تدعي لنف�شها اأو لأي من اأ�شولها، احل�شانة من الدعاوى، اأو تنفيذ الأحكام، اأو احلجز باأمر ق�شائي، اأو غريها من الإجراءات القانونية.

)ك ك(  لن تقوم باإجراء اأي توزيعات على امل�شاهمني، ما عدا ما هو م�شموح به مبوجب وثائق التمويل.

الت�شهيل يف وقت �شابق  اتفاقية  الدخول يف  ال�شعودي، ما مل: )1( يكن قد مت  ال�شناعية  التنمية  ت�شهيل مع �شندوق  اتفاقية  اأي  )ل ل(  لن تدخل يف 
لتاريخ اكتمال امل�شروع. )2( املبلغ الإجمايل الكلي جلميع ت�شهيالت  �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي مل يتجاوز املبلغ الذي �شيتم التفاق 
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عليه ويعك�ش خطة التمويل. )3( يتم ا�شتخدام متح�شالت اأي ت�شهيل ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي يف متويل تكاليف امل�شروع، اأو )4( 
مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات، تكون �شروط واأحكام ت�شهيل  �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي متوافقة جوهريًا مع ال�شيغة املتفق عليها مع 

وكيل الدائنني.

)م م(  لن تقوم باإجراء اأي تغيريات جوهرية ملجمع �شدارة بخالف التطورات امل�شموح بها ومرافق التو�شعة.

)ن ن(  لن ت�شمن، اأو تلتزم بكل، اأو جزء من اأي التزامات مالية، اأو غريها ل�شخ�ش اآخر، ما عدا يف حدود ما ميثل الديون امل�شموح بها، و

ونقل  ت�شويق  24-24 )اتفاقيات  البند  املبني يف  النحو  داو )ما عدا يف بع�ش احلالت املحددة على  ونقل منتجات  ت�شويق  اتفاقية  تنهي  )�ش �ش(  لن 
املنتجات( من اتفاقية الأحكام العامة. و

)ع ع(  عدم ت�شديد اأي دفعات ممنوعة.

حوادث التقصير. 16

 حوادث التقصير )اإلخالل( المشتركة 1   16

تتعر�ش �شدارة حلالت تق�شري، وهي ذات نطاق اعتيادي بالن�شبة مل�شروع من هذا النوع. اإل اأن بع�شًا منها تنطبق عليها قيود من الناحية اجلوهرية اأو تاأثري 
�شلبي ملمو�ش، و/اأو تنطبق عليها فرتات �شماح اأو فرتات "ت�شحيح" وخ�شو�شًا فيما يتعلق با�شتبدال وثائق امل�شروع. وتتمثل اأحداث التق�شري هذه )"اأحداث 

التق�سري امل�سرتكة "( فيما يلي:

)اأ(  اإخفاق �شدارة يف ت�شديد املبالغ امل�شتحقة مبوجب وثائق التمويل يف الأوقات املحددة.

)ب(  اإخفاق �شدارة، اأو جهة راعية، اأو م�شاهم يف اأداء بع�ش اللتزامات، اأو يف خمالفة جوهرية لأحد اللتزامات.

)ج(  خرق التعهدات، اأو اللتزامات املن�شو�ش عليها يف وثائق التمويل.

)د(  خرق، اأو رف�ش، اأو تعليق، اأو اإنهاء، اأو اإلغاء، او عدم قابلية تنفيذ وثائق امل�شروع الرئي�شية )واأي اتفاقية مبا�شرة ذات عالقة و/اأو اإ�شعار واإقرار 
التنازل، ح�شبما يكون عليه احلال( اأو موافقات حكومية.

)هـ(  عدم م�شروعية اأو عدم �شحة، اأو عدم قابلية تنفيذ بع�ش وثائق �شفقة حمددة )مبا يف ذلك وثائق ال�شمان(.

)و(  التق�شري املتبادل يف حالة  الإخفاق يف الت�شديد، اأو التعجيل، اأو وجود اأحكام ق�شائية غري منفذة فيما يتعلق باأي من املديونيات املالية التي تزيد 
عن الأ�شقف املحددة.

)ز(  اأحكام غري منفذة �شد �شدارة مبجموع يتجاوز 150 مليون دولر، ما مل يتم الرتافع والدفاع عنها بح�شن نية، والتحقق من اأنها قد ر�شدت لها 
خم�ش�شات احتياطية كافية وفقا املعايري الدولية للتقارير املالية.

)ح(  نزع ملكية اأو تاأميم امل�شروع، اأو �شدارة، اأو م�شاريع اأطراف ثالثة.

)ط(  الإخفاق يف حتقيق اكتمال امل�شروع بحلول التاريخ النهائي املتوقع لالكتمال )long stop date(، وكذلك ترك اأو تدمري جممع �شدارة.

)ي(  اتخاذ اإجراء تنفيذي وفقًا لتفاقية م�شالح �شمان �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )اإن وجدت(.

)ك(  تدمري كامل اأو جوهريًا كامل جممع �شدارة )مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات(.

)ل(  خرق اجلهات الراعية للتزاماتهم جتاه ا�شتبقاء اأ�شهمهم يف �شدارة.

)م(  خرق �شدارة للتزاماتها جتاه ا�شتبقاء اأ�شهمها يف م�شدر ال�شندات )اإن وجدت( ويف م�شارك ال�شكوك. 

)ن(  اإخفاق �شدارة يف الطلب من امل�شاهمني يف م�شاهمة جتاوز التكلفة اأو اإخفاق اأي م�شاهم يف تقدمي م�شاهمته لتجاوز التكلفة وفقا لتفاقية تعهد 
امل�شاهمني.

)�ش(  الإع�شار اأو الإفال�ش، ووقوع اأحداث اإجرائية م�شابهة بالن�شبة اإلى �شدارة اأو داو اأو اأرامكو ال�شعودية.

)ع(  التق�شري الذي قد ين�شاأ من اأي طرف يتورط يف اأي اإجراء تقا�شي، اأو حتكيمي، اأو ما �شابه ذلك، مع مراعاة ال�شتثناءات العتيادية والعتبارات 
اجلوهرية.
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النتائج المترتبة على حوادث التقصير. 17

لوكيل  يحق  فاإنه  وا�شتمر،  تكميلي  تق�شري  اأو حدث  اأ�شا�شي  تق�شري  وقوع حدث  امل�شروع، يف حال  اكتمال  تاريخ  قبل  الدائنني،  اتفاقية  اأحكام  مع مراعاة 
الدائنني، يف اأعقاب ت�شويت من قبل الدائنني ذوي الأولوية وفقا لعقد الدائنني، اتخاذ اأي اإجراء ملمار�شة، اأو تنفيذ اأي حقوق مبوجب اأي �شمان اكتمال اأو 

�شمان اكتمال �شند.

يف اأي وقت بعد تاريخ اكتمال امل�شروع ومع مراعاة اأحكام اتفاقية الدائنني، ويف اأي وقت بعد وقوع حدث تق�شري ي�شتمر، فاإنه يحق لوكيل الدائنني، يف اأعقاب 
ت�شويت من قبل الدائنني ذوي الأولوية وفقا لعقد الدائنني، اتخاذ اأي اإجراء وفق ال�شروط العتيادية، مبا يف ذلك تعليق اللتزامات، و/اأو تعجيل الإنهاء و/

اأو جتميد ح�شابات امل�شروع.

با�شتثناء ما قد يكون م�شموحًا به ح�شب اأحكام اتفاقية الدائنني، فاإن اأيا من م�شاركي التمويل ذي الأولوية )اأو اي �شخ�ش اآخر نيابة عنهم( ل ميكنه اتخاذ 
اأي اإجراء اأو بدء اأي اجراءات قانونية �شد �شدارة ل�شرتداد اأي جزء من اللتزامات امل�شمونة، اأو التما�ش، اأو طلب ت�شفية �شدارة اأو اأي ترتيب مماثل لذلك 

يف حق �شدارة.

قيود نقل األسهم. 18

�شوف يكون هناك حادث تق�شري اأ�شا�شي ح�شب الفقرة 25-14 )ملكية ال�شركة( من اتفاقية الأحكام العامة، اإذا نقلت اجلهات الراعية ب�شكل مبا�شر اأو غري 
مبا�شر ملكية اأي من اأ�شهمها يف خرق لقيود نقل الأ�شهم املن�شو�ش عليها يف البند 27-2 )متطلبات ا�شتبقاء الأ�شهم( من اتفاقية الأحكام العامة.

القانونية  امللكية  مبا�شرة( من حقوق  اأو غري  مبا�شرة  65% )ب�شورة  يقل عن  ل  اأن حتتفظ مبا  امل�شروع،  اكتمال  تاريخ  قبل  ال�شعودية،  اأرامكو  يتعني على 
والنتفاعية يف �شدارة، قبل نقل ن�شبة الأ�شهم اخلا�شة بال�شركة العامة اإلى م�شاهم ال�شركة العامة. واأن حتتفظ مبا ل يقل عن 35% )ب�شورة مبا�شرة اأو غري 

مبا�شرة( من حقوق امللكية النتفاعية والقانونية يف �شدارة، بعد النقل املذكور اإلى م�شاهم ال�شركة العامة.

يتعني على داو قبل تاريخ اكتمال امل�شروع، اأن حتتفظ مبا ل يقل عن 35% )ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة( من حقوق امللكية النتفاعية والقانونية يف �شدارة.

يتعني على داو بعد تاريخ اكتمال امل�شروع، وقبل تاريخ ال�شتحقاق النهائي لغري ال�شندات )اإن انطبق(، اأن حتتفظ مبا ل يقل عن 20% ب�شكل مبا�شر اأو غري 
مبا�شر يف ملكية �شدارة القانونية اأو النتفاعية، كما يتعني على اأرامكو ال�شعودية الحتفاظ مبا ل يقل عن )1( 50% من ملكية �شدارة القانونية اأو النتفاعية 
ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر اإذا مل يحدث اكتتاب عام لالأ�شهم، و )2( ويف غري تلك احلال فح�شة قدرها 20% يف ملكية �شدارة القانونية اأو النتفاعية ، 

�شواء ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.

وبالإ�شافة اإلى ذلك، يتعني على اجلهات الراعية الحتفاظ يف جميع الأوقات بحد اأدنى بن�شبة 51%. من جمموع امللكية النتفاعية يف �شدارة �شواء ب�شورة 
مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.

ف�شاًل عن ذلك، تاريخ خروج داو ميثل حادثة تق�شري ح�شب البند 25-14 )ملكية ال�شركة( من اتفاقية الأحكام العامة )حادث تق�سري م�ساهم تابع لداو(. 
وعند وقوع حدث تق�شري م�شاهم تابع لداو، يكون ل�شركة اأرامكو ال�شعودية 12 �شهرا من تاريخ اخلروج )فرتة العالج( ملعاجلة حدث تق�شري م�شاهم تابع 
لداو، ب�شرط اأنه كما يف تاريخ خروج داو قد تولت اأرامكو ال�شعودية التزامات داو الأوروبية، و�شركة داو مبوجب �شمانات الكتمال. �شوف يعترب حدث تق�شري 
م�شاهم تابع لداو قد متت معاجلته ، اإذا قدمت اأرامكو ال�شعودية يف غ�شون فرتة املعاجلة خطة مر�شية لوكيل الدائنني )مت�شرفًا بناء على تعليمات من 
الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية املعنيني( تثبت اإما اأن �شركة اأرامكو ال�شعودية )اأو اأي من �شركاتها التابعة(، اأو اأي طرف ثالث منقول اإليه، لديه القدرة 
املالية والفنية املنا�شبة على تنفيذ اللتزامات ذات ال�شلة ب�شركة داو )و�شركاتها التابعة(، وذلك مبقت�شى وثائق التمويل املطبقة، ووثائق امل�شروع الرئي�شية، 

اإلى احلد الذي يتاأثر فيه اأداء هذه اللتزامات بوقوع تاريخ خروج �شركة داو.

�شوف حتدث حالة جتميد خالل فرتة العالج، حيث ل يحق لأي م�شارك متويل ذي اأولوية اتخاذ اأي اإجراء تنفيذي �شد �شدارة. اأو اأي م�شاهم، اأو جهة راعية 
بالن�شبة اإلى حادث تق�شريم�شاهم م�شتمر.

االكتتاب العام. 19

وفقا للبند 27-6 )الكتتاب العام( من اتفاقية الأحكام العامة، من املعتزم اأنه يف اأقرب وقت ممكن بعد الإقفال املايل الثاين، ينقل م�شاهم تابع لأرامكو 
ال�سعودية ما ي�سل الى 30% من ح�ش�ش ملكيته )ن�سبة اأ�سهم ال�سركة العامة( يف �شدارة، اإما اإلى ال�شركة العامة، اأو اإلى �شركة مملوكة بالكامل ذات 
م�شئولية حمدودة تابعة لل�شركة العامة يتم تاأ�شي�شها يف اململكة )وي�شار لل�شخ�ش الذي ينقل اإليه م�شاهم تابع لأرامكو ال�شعودية ن�شبة الأ�شهم يف ال�شركة 

العامة بـ م�ساهم ال�سركة العامة( لغر�ش بيع م�شلحة يف ال�شركة العامة للجمهور من خالل اكتتاب عام.

يجوز اأن تكون اأرامكو ال�شعودية )اأو اأي من �شركاتها التابعة( اأحد امل�شاهمني املوؤ�ش�شني يف ال�شركة العامة، لكنها لن تكون ملزمة بالحتفاظ باأي اأ�شهم يف 
ال�شركة العامة. لن تكون هناك حاجة للح�شول على موافقة الدائنني ذوي الأولوية لطرح الكتتاب العام، ولن تكون لهم اأي �شيطرة على هوية امل�شاهمني يف 

ال�شركة العامة.
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تاريخ اكتمال المشروع . 20

ين�ش البند 28 )تاريخ اكتمال امل�شروع( من اتفاقية الأحكام العامة على ال�شروط امل�شبقة لتاريخ اكتمال امل�شروع )وبالتايل الفراج عن �شمانات الكتمال(، 
وتت�شمن، من بني اأمور اأخرى ال�شروط التالية:

)اأ(  اكتمال البناء من كافة النواحي اجلوهرية ملجمع �شدارة.

.CRT ب(  فح�ش ر�شى ملوثوقية الدائنني(

)ج(  �شهادة من �شدارة تفيد باحل�شول على جميع املوافقات احلكومية املطلوبة )مع مراعاة ال�شتثناءات العتيادية(.

)د(  عدم وجود اأي تق�شري.

)هـ(  متويل ح�شاب احتياطي خدمة الدين.

)و(  �شداد كامل الت�شهيالت اجل�شرية لتمويل حقوق امللكية.

)ز(  حتقيق ن�شبة الدين اإلى حقوق امللكية املطلوبة 35:65.

)ح(  تقرير م�شت�شار التاأمني الذي يوؤكد فيه كامل �شريان مفعول ونفاذ التغطية التاأمينية املطلوب الحتفاظ بها اآنذاك مبوجب وثائق متويل امل�شروع. 

)ط(  ي�شتمل مبلغ حقوق امللكية مبلغ ل يقل عن 3 مليارات دولر اأمريكي من حقوق امللكية �شلبة، منها ما ل يقل عن 1.5 مليار دولر اأمريكي عن طريق 
الكتتاب يف راأ�ش مال ال�شركة.

النموذج المالي. 21

تقوم �شدارة بالحتفاظ بالنموذج املايل لغر�ش اإعداد احل�شابات والتوقعات وفقا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة. ل يجوز لـ�شدارة )مع مراعاة ا�شتثناءات 
معينة( اإجراء اأي تعديالت على �شكل اأو هيكل النموذج املايل )عدا اإدخال الفرتا�شات املختلفة( دون احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من وكيل الدائنني.

التوقعات البنكية / نموذج توزيع الشركة. 22

 تسليم التوقعات البنكية / نموذج توزيع الشركة 1   11

ت�شلم �شدارة اإلى وكيل الدائنني وامل�شت�شار الفني والبيئي، التوقعات البنكية و/اأو منوذج توزيع ال�شركة يف الأوقات التي ن�شت عليها اتفاقية الأحكام العامة.

جميع التوقعات البنكية التي ت�شلمها �شدارة، تقوم �شدارة باإعدادها با�شتخدام النموذج املايل، وتقدم جوهريًا على �شكل توقع امل�شروع الأويل، على اأن حتدد 
فيها التغيريات اجلوهرية التي متت منذ ت�شليم التوقع البنكي ال�شابق.

 النزاعات المتعلقة بالتوقعات البنكية ونموذج توزيع الشركة 1   11

اأو حتديثه )ح�شب مقت�شى  ال�شركة  اأو منوذج توزيع  البنكي  التوقع  اإعداد ذلك  يتم  ال�شركة،  اأو منوذج توزيع  اإعداد توقع بنكي،  اأي وقت عندما يطلب  يف 
احلال(، واأي افرتا�شات متعلقة بها �شيتم اإعدادها اأو حتديثها )ح�شب مقت�شى احلال( بح�شن نية من قبل �شدارة با�شتخدام الفرتا�شات التي تعتقد اأنها 

معقولة والتي متثل توقعات �شدارة ح�شنة النية يف وقت ذلك التحديث.

يجوز لوكيل الدائنني، �شمن املدد املحددة، تقدمي اإ�شعار نزاع )اإ�شعار نزاع حول توقع بنكي( بالن�شبة اإلى توقع بنكي اإذا اعتقد وكيل الدائنني اأن:

)اأ(  اأي افرتا�ش، اأو بيانات مدخلة، اأو جمموعة اأو مزيج منها )ما عدا افرتا�ش اأو بيانات مدخلة اأو جمموعة اأو مزيج منها تكون ثابتة( وارد يف التوقع 
البنكي اأو يف منوذج توزيع ال�شركة )افرتا�سا(.

)ب(  اأي حتديث اقرتحته �شدارة على املنطق اأو املعادلت املدرجة يف التوقع البنكي )حتديث ذو �سلة(،

هو غري معقول اأو غري دقيق، واإنه �شوف يكون له تاأثري ج�شيم على نتائج ن�شبة تغطية خدمة الدين الآجلة DSCR Forward اأو ن�شبة تغطية عمر القر�ش 
LLCR )ح�شب احلالة(، �شريطة األ يتم دح�ش هذا الفرتا�ش، اأو التحديث ذي ال�شلة بعد اأن يتم التاأكد من معقوليته، بالقدر الذي يكون فيه )النزاع 

حول توقع بنكي( متعلقًا بـ )1( حتديث ذي �شلة، بوا�شطة مراجع النموذج، اأو)2( تكاليف التاأمني املطلوب، بوا�شطة م�شت�شار التاأمني، �شريطة عدم وجود 
خطاأ وا�شح يف كل حالة.
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اإذا مل يتمكن وكيل الدائنني و�شدارة من حل  نزاع حول التوقع البنكي يف غ�شون 20 يوما من ا�شتالم �شدارة لإ�شعار نزاع التوقع البنكي املتطابق، فيجوز 
عندئذ ل�شدارة اأو وكيل الدائنني طلب بوا�شطة اإ�شعار خطي اإحالة نزاع التوقع البنكي واأي اقرتاح يطرح على �شدارة، اإلى خبري م�شتقل للبت فيه وفقا لأحكام 

اتفاقية الأحكام العامة.

يكون قرار اخلبري امل�شتقل فيما يتعلق بالفرتا�ش ذي ال�شلة، اأو التحديث ذي ال�شلة مو�شوع نزاع التوقع البنكي، نهائيًا وملزمًا جلميع الأطراف، ويجب اأن 
ي�شتخدم من قبل �شدارة يف اإعداد التوقع البنكي املنقح.

مرافق التوسعة وأعمال التطوير المسموح بها. 23

 مرافق التوسعة 1   12

يحق ل�شدارة، وبعد تاريخ اكتمال امل�شروع، تطوير مرافق للتو�شعة. ولن تطوير مرافق التو�شعة ما مل يتم ا�شتيفاء �شروط معينة من بينها:

)اأ(  موافقة الدائنون ذوو الأولوية ذوو الأغلبية املعنيون، بالن�شبة اإلى كل مرفق تو�شعة.

)ب( اأو، جميع ال�شروط التالية:

التمويل، وحتديد م�شادر  املقرر لكتمالها، مبا يف ذلك خطة  واملوعد  املقرتحة  التو�شعة  الدائنني ي�شف مرافق  لوكيل  )1(  اإ�شعار من �شدارة 
التمويل لتغطية التكلفة املقدرة للتو�شعة و/اأو للتعديل.

)2(  األ تت�شبب التو�شعة يف اإحداث تاأثري �شلبي ملمو�ش، اأو تق�شري.

)3(  ا�شتالم جميع املوافقات احلكومية والبيئية فيما يتعلق بتنفيذ مرفق التو�شعة املقرتح املذكور.

)4(  ت�شليم �شدارة �شهادات معينة اإلى وكيل الدائنني من امل�شت�شار الفني والبيئي وم�شت�شار التاأمني.

تعد جميع الإيرادات الناجمة عن بيع املنتجات املن�شوبة اإلى اأي مرفق تو�شعة على اأنها اإيرادات ت�شغيلية، وتودع عند حت�شيلها يف ح�شاب الإيرادات اخلارجي. 
وبالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن اأي م�شروف ياأتي �شمن تعريف تكاليف الت�شغيل لن يخ�شع اإلى النظام املخ�ش�ش ملرافق التو�شعة.

اإن جميع املوافقات ووثائق التاأمني املتعلقة باأي مرفق تو�شعة ُتعترب "املوافقات احلكومية" و"عقود التاأمني املطلوبة"، وجنبًا اإلى جنب مع  الوثائق املرتبطة 
مبرفق التو�شعة ت�شكل جزءًا من ال�شمان، وذلك اإلى احلد املن�شو�ش عليه يف الوثائق املالية.

 أعمال التطوير المسموح بها 1   12

يجوز ل�شدارة اأن تتكفل بتنفيذ اأعمال التطوير امل�شموح بها ملجمع �شدارة حيثما كان ذلك مطلوبًا مبوجب القانون املطبق، واملوافقات احلكومية )مبا يف 
ذلك املوافقات البيئية( اأو خطة الإدارة البيئية والجتماعية. بالإ�شافة اإلى ذلك، وبالقدر الذي ل يطلب ذلك، يجوز ل�شدارة تنفيذ اأعمال تطوير م�شموح 
بها حيثما ل تتجاوز تكلفة التعديل/التو�شعة 400 مليون دولر اأمريكي )مع تعديل ذلك املبلغ ح�شب املوؤ�شر()اأو ما يعادلها باأي عملة اأخرى( )1( مبوجب اأي 
عقد فردي )اأو �سل�سلة من العقود(، و)2( بالإجمال يف اأية �شنة تقوميية، جنبا اإلى جنب مع تكاليف اأي تعديل/تو�شعة اآخر �شمح بها �شابقا وفقًا للنقطتني 

)1( و )2( اأعاله.

ي�شرتط لعتبار اأي تطوير على اأنه تطوير م�شموح به تطبيق �شروط معينة، مبا يف ذلك �شرط اأن جميع الإيرادات الناجمة عن بيع املنتجات املن�شوبة اإلى اأي 
عمل تطويري اأو تعديل من هذا القبيل �شوف تعد اإيرادات ت�شغيلية مبوجب اتفاقية الأحكام العامة و�شتودع عند ا�شتالمها يف ح�شاب الإيرادات اخلارجي اأو 
ح�شاب الإيرادات املحلي )ح�شب الأحوال(. وكذلك ي�شرتط يف تنفيذ اأي اأعمال تطوير م�شموح بها )مبا يف ذلك البناء، والتملك والت�شغيل( األ يتوقع ب�شورة 

معقولة اأن يكون لها تاأثري �شلبي ملمو�ش، اأو توؤدي اإلى تاأخري تاريخ اكتمال امل�شروع كما هو مقدر اآنذاك.

وبالن�شبة لنفقات اأعمال التطوير امل�شموح بها التي ل تتجاوز 200 مليون دولر )اأو ما يعادلها باأي عملة اأخرى( )بالإجمال( يف اأي فرتة 12 �شهرًا فيمكن 
احت�شابها تكاليف ت�شغيل.
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 الشروط المسبقة لتحمل ديون ذات أولوية إضافية 1   12

فيما يلي ال�شروط امل�شبقة لتحمل كل اأو اأي دين ذي اأولوية اإ�شايف:

)اأ(  عدم وجود تق�شري م�شتمر، اأو توقع حدوث تق�شري من جراء ذلك.

البنكي  والتوقع  املقرتح،  الإ�شايف  الأولوية  للدين ذي  الرئي�شية  والأحكام  بال�شروط  الأقل  يوما على   30 قبل  م�شبقًا  اإ�شعارًا  الدائنني  وكيل  )ب(  تلقى 
الأ�شا�شي املحّدث مبا يعك�ش املديونية ذات الأولوية الإ�شافية املقرتحة، )ويف حالة ديون التو�شعة، وديون امل�شاريف الراأ�ش مالية الإ�شافية، تقرير 
ا�شت�شاري الت�شويق الذي ي�شتعر�ش الفرتا�شات املحّدثة ذات ال�شلة املتعلقة بتكلفة املنتج وتوقعات اأ�شعاره، ويرفق مثل هذا التقرير اأي�شًا مع توقع 

البنكي املحّدث(.

)ج(  ا�شتيفاء اختبارات ن�شبة تغطية عمر الدين، ون�شبة تغطية عمر القر�ش )ويف حالة دين التو�شعة، ا�شتمرار اجلهات الراعية يف توفري �شمان اكتمال 
التو�شعة فيما يتعلق بدين التو�شعة اإلى اأن يتم تلبية هذه الن�شب(.

)د(  كل م�شاهم )اأو �شركة منت�شبة له( يقدم دينًا ذا اأولوية اإ�شافيًا يجب اأن يلتزم ب�شروط الت�شويت واأحكام عقد الدائنني وفق اتفاقية الدائنني املطبقة 
على امل�شاهمني.

)هـ(  لي�ش هنالك مبلغ اأ�شلي موؤجل قائم عدا يف حالة ديون ال�شتبدال.

)و(  تاريخ اأي �شداد جمدول وتاريخ اأي دفعة جمدولة للعمولة لذلك الدين الإ�شايف ذي الأولوية، هو تاريخ �شداد.

 الشروط المسبقة الخاصة بتحّمل ديون التوسعة 1   12

يجوز ل�شدارة بعد تاريخ اكتمال امل�شروع وقبل تاريخ اكتمال التو�شعة املنطبق، تكبد مديونية من دائن مقبول، اإذا مت ا�شتيفاء ال�شروط التالية، اإ�شافة اإلى 
ا�شتيفاء ال�شروط امل�شبقة املطبقة على جميع فئات املديونية الإ�شافية املبينة يف الفقرة )1( )ال�شروط امل�شبقة لتحمل ديون ذات اأولوية اإ�شافية(.

)اأ(  يف حال اأي دين تو�شعة متعلق مبرفق تو�شعة، يكون مرفق التو�شعة م�شموح به ح�شب البند 31 )مرافق التو�شعة( من اتفاقية الأحكام العامة.

)ب(  اإذا كان دين التو�شعة املقرتح �شيتم تكبده يف �شكل �شندات اأو �شكوك، ينبغي اأن يكون وكيل الدائنني قد ا�شتلم و�شفا لالأ�شعار، واجلدول الزمني 
لإعادة ال�شداد، وكمية هذه ال�شندات اأو ال�شكوك.

)ج(  ميكن مل�شاهم )اأو �شركة منت�شبة له( توفري 50% كحد اأق�شى من دين التو�شعة، واأي دين تو�شعة يقدمه اأحد امل�شاهمني، اأو �شركة منت�شبة له ينبغي 
اأن يكون بذات ال�شروط والأحكام اجلوهرية التي قد تكون لأي دين تو�شعة اآخر مت احل�شول عليه يف وقت متزامن، واملقدم من اأطراف ثالثة )اأي 

�شخ�ش اآخر غري م�شاهم اأو غري �شركة منت�شبة(.

)د(  يجب األ يتجاوز مقدار دين التو�شعة املبلغ املقدر لتكلفة التو�شعة/التعديل امل�شموح بها ملرفق التو�شعة ذلك، اأو التطوير امل�شموح به.

)هـ(  توفري �شمان اكتمال التو�شعة لهذه املديونية، ل�شالح دائني التو�شعة مع ا�شتبعاد اأي م�شارك متويل ذي اأولوية اآخر.

)و(  يجب األ تكون اأحكام اأي دعم لدين التو�شعة املقرتح بعد تاريخ اكتمال التو�شعة اأكرث اأف�شلية يف اأي ناحية جوهرية ل�شالح املقدمني من الدعم املقدم 
من قبل اجلهات الراعية اأو م�شاهم، اأو ال�شركات املنت�شبة لأي منهم اإلى الدائنني الأوليني ذوي الأولوية بالن�شبة اإلى املديونية الأولية ذات الأولوية .

اأو اأي مطالبة �شد  اأن دائني التو�شعة ل يكون لهم حق الرجوع على ال�شمان،  )ز(  ا�شتالم وكيل الدائنني راأي قانوين من حماٍم دويل يوؤكد ل�شدارة 
�شدارة، اأو اأي من اأ�شولها فيما يتعلق بدين التو�شعة قبل تاريخ اكتمال التو�شعة وتاريخ الوفاء النهائي بالدين، اأيهما اأ�شبق.

)ح(  ت�شليم وكيل الدائنني �شهادة توؤكد تلبية جميع ال�شروط املطلوبة )اأو الإعفاء منها، ح�شب احلالة(.

بالن�شبة اإلى دائني التو�شعة، بينما يعّدون دائنني ذوي اأولوية وي�شبحون )با�شتثناء يف حالة �شندوق ال�شتثمارات العامة و�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودية( 
اأطرافا يف اتفاقية الدائنني، اإل اأن حق الرجوع املتاح لهم قبل تاريخ اكتمال التو�شعة �شوف يقت�شر على �شمان اكتمال التو�شعة، وح�شاب م�شروفات التو�شعة، 
واأي ح�شاب �شرف حملي للتو�شعة )اإلى املدى املخ�ش�ش ل�شاحلهم(. ل ميكن ملقدمي دين التو�شعة قبل تاريخ اكتمال  التو�شعة، اللجوء اإلى ال�شمانات، كما 
ل ميكنهم تقدمي اأي مطالبة �شد �شدارة، اأو اأي من اأ�شولها فيما يتعلق بدين التو�شعة )عدا يف حالت حمدودة(، كما ل تتوفر لهم حقوق الت�شويت املتعلقة 
باإجراء التنفيذ �شد ال�شمان، اأو فيما يتعلق باأي تنازل لي�ش له اأي تاأثري على تاريخ اكتمال التو�شعة، اأو يوؤثر فقط على ال�شمان الذي ميتد ح�شريًا مل�شلحة 
تنازل،  اأو  باأي قرار،  يتعلق  الت�شويت فيما  لهم  التو�شعة يحق  فاإن دائني  الدائنني. عدا ذلك،  اتفاقية  الأولوية مبوجب  الدائنني ذوي  اأخرى من  جمموعة 

ي�شتهدف اإجراء تعديل، اأو تغيري يف ال�شمان.
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 الشروط المسبقة الخاصة بتكبد ديون االستبدال 2   12

ما مل يتم ا�شتبدال كافة الديون ذات الأولوية، )ويف هذه احلالة، ل ينطبق اأي من �شروط الفقرة 33 )املديونية ال�شتبدالية( من اتفاقية الأحكام العامة 
ال�شاملة(، يجب على �شدارة، بالإ�شافة اإلى ا�شتيفاء ال�شروط امل�شبقة التي تنطبق على جميع فئات الديون ذات الأولوية الإ�شافية املن�شو�ش عليها يف الفقرة 

)1( اأعاله وعنوانها )ال�شروط امل�شبقة لتكبد ديون ذات اأولوية اإ�شافية(، اأن تلبي املتطلبات التالية قبل اأن تتكبد دين ا�شتبدايل:

)اأ(  يجب ال يتجاوز الدين ال�شتبدايل عن جمموع املديونية ذات الأولوية املدفوعة م�شبقا، اأو امللغاة )مبا يف ذلك اأي تكاليف ور�شوم الرتتيب املرتبطة(.

)ب(  اإذا كان من املقرتح تكبد دين ا�شتبدايل يف �شكل �شندات اأو �شكوك، ينبغي اأن يكون وكيل الدائنني قد ا�شتلم و�شفا لالأ�شعار، واجلدول الزمني 
لإعادة ال�شداد، وكمية هذه ال�شندات اأو ال�شكوك.

)ج(  اأي دين ا�شتبدايل يقدمه اأحد اجلهات الراعية اأو امل�شاهمني، اأو �شركات منت�شبة لهم، ينبغي اأن يكون جوهريًا بذات ال�شروط والأحكام املتعلقة 
مبا يلي :

)1(  اأي دين ا�شتبدايل مت احل�شول عليه بالتزامن من طرف ثالث خارجي. 

)2( اأو اإلى املدى الذي ل يتم فيه احل�شول على دين ا�شتبدايل من طرف ثالث، اأي دين ذي الأولوية يتم اإعادة ت�شديده.

اأف�شلية من الدعم املقدم من قبل اجلهات  اأو امل�شاهمني اأكرث  اأي دعم بعد تاريخ اكتمال امل�شروع تقدمه اإحدى اجلهات الراعية  األ يكون  )د(  يجب 
الراعية اأو امل�شاهمني للدائنني الأوليني ذوي الأولوية يف ذلك الوقت.

)هـ(  عدا يف حالة اأي دين ا�شتبدايل يتم تقدميه من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودية اأو اأي دين ا�شتبدايل ياأخذ �شكل �شندات، فاإن متو�شط عمر 
الدين ال�شتبدايل املقرتح )ككل( ينبغي األ يقل من املديونية ذات الأولوية امللغاة، اأو املدفوعة م�شبقًا، اأو امل�شرتدة، واأن تاريخ ال�شتحقاق النهائي 
الدين  اإذا كان  اإل  امل�شتبدلة،  اأو  امل�شرتدة،  اأو  �شلفا،  املدفوعة  الأولوية  للمديونية ذات  �شابق  يكون يف وقت  األ  املقرتح، يجب  ال�شتبدايل  للدين 
ال�شتبدايل املقرتح ي�شتهدف ا�شرتداد ال�شندات، واأن متو�شط عمر املديونية ال�شتبدالية املقرتحة يجب ال يقل عن الت�شهيالت الأ�شا�شية. واأن 

تاريخ ال�شتحقاق النهائي فيما يتعلق بالدين ال�شتبدايل املقرتح ل يقل عن �شتة اأ�شهر بعد اآخر تاريخ لال�شتحقاق النهائي لغري ال�شندات.

)و(  اإذا كان قبل تاريخ اكتمال امل�شروع، ا�شتلم وكيل الدائنني تاأكيدًا من كل �شامن من �شامني الكتمال باأن كل �شمان اكتمال يكون هو طرفًا فيه ل زال 
�شاري املفعول ونافذًا وفقًا ل�شروط �شمان الكتمال املنطبق.

 الشروط المسبقة الخاصة بتكبد مديونية تكميلية 2   12

يجوز ل�شدارة يف اأي وقت احل�شول على ديون تكميلية من دائن مقبول، قبل التاريخ الواقع بعد �شنتني من تاريخ اكتمال امل�شروع، ح�شب املبالغ التالية:

)اأ(  مبلغ ل يزيد عن )اأ( يف الفرتة )1( قبل تاريخ اكتمال امل�شروع، مبلغ بالدولر يتم حتديده يف تاريخ التوقيع الثاين، و )2( يف ومن تاريخ اكتمال 
امل�شروع، الأقل من )1( مبلغ بالدولر يتم حتديده يف تاريخ التوقيع الثاين و)2( 65% من تكلفة امل�شروع كما يف تاريخ اكتمال امل�شروع ناق�شًا يف 
كل حالة )ب( املديونية ذات الأولوية )با�شتثناء اأي دين ملورد اللقيم واأي دين ذي اأولوية مت تكبده وفق اتفاقية التحوط( التي �شبق متويلها، اأو مت 
اللتزام بتمويلها، وفقا لوثائق التمويل )بخالف اأي اتفاقية حتوط(، ولكن بدون ازدواجية الحت�شاب، اأي مديونية ذات اأولوية مت اإعادة �شدادها 

من متح�شالت اأي مديونية ا�شتبدالية.

ن، اأو التي تعترب حقوق امللكية يف، اأي م�شروع  )ب(  مبلغ ي�شل اإلى مليار دولر )خا�شعة للموؤ�شر( الذي يعترب �شروريا لتمويل �شراء الأ�شول التي تكوِّ
لطرف ثالث، وفقًا لوثيقة امل�شروع ذات ال�شلة.

يف كل حالة، بالإ�شافة اإلى ا�شتيفاء ال�شروط امل�شبقة التي تنطبق على جميع فئات الديون ذات الأولوية الإ�شافية املن�شو�ش عليها يف الفقرة )1( )ال�شروط 
امل�شبقة لتكبد الديون ذات اأولوية اإ�شافية( اأعاله، ينبغي تلبية ال�شروط التالية:

)اأ(  اأي دين تكميلي تقدمه اأي جهة راعية اأو اأي م�شاهم، اأو �شركة منت�شبة له، ينبغي اأن يكون بذات ال�شروط والأحكام املتعلقة بـ:

1.  اأي دين تكميلي اآخر يتم احل�شول عليه متزامنًا معه تقدمه اأطراف ثالثة خارجية.

2. اأو، الت�شهيالت التجارية بالدولر، اإلى املدى الذي مل يتم فيه تقدمي دين تكميلي من اأي طرف ثالث مما ذكر.

اأو �شكوك، يكون وكيل الدائنني قد ا�شتلم و�شفا لالأ�شعار، واجلدول  اأن يتم تكبد الدين التكميلي املقرتح يف �شكل �شندات  )ب(  اإذا كان من املعتزم 
الزمني لإعادة ال�شداد، وكمية هذه ال�شندات اأو ال�شكوك.

)ج(  با�شتثناء ما كان يف حالة اأي دين ا�شتبدايل �شيتم تقدميه من قبل �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي، فاإن �شروط الدعم املقدمة للدين التكميلي 
املقرتح لي�شت اأكرث تقييدًا ب�شكل جوهري لـ�شدارة من تلك الواردة يف وثائق التمويل الأولوية.
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)د(  يجب األ يكون اأي دعم يقدم من قبل اجلهات الراعية اأو امل�شاهمني )اأو ال�شركات املنت�شبة لهم( اأكرث اأف�شلية يف اأي ناحية جوهرية من الدعم املقدم 
من قبل اجلهة الراعية اأو امل�شاهم )اأو �شركاتهم املنت�شبة( للدائنني الأوليني ذوي الأولوية يف ذلك الوقت.

)هـ(  ي�شتفيد اأي دين تكميلي مت تكبده قبل تاريخ اكتمال امل�شروع من �شمانات الكتمال.

)و(  اإذا حدث ذلك قبل تاريخ الكتمال، ا�شتالم وكيُل الدائنني  تاأكيدًا من كل �شامن اكتمال باأن كل �شمان اكتمال يكون هو طرفًا فيه ل زال �شاري 
املفعول والنفاذ وفقًا ل�شروط �شمان الكتمال املطبقة.

 الشروط المسبقة لتكبد ديون تكميلية للشراء 3   12

يجوز ل�شدارة تكبد ديون تكميلية لل�شراء من دائن م�شموح به يف غ�شون �شنتني من عملية ال�شراء ذات ال�شلة، ومببلغ ل يتجاوز دفعات ال�شداد املبكر وفقا 
للفقرة 12 )خيار �شراء الديون( من امللحق 2 )اختبار موثوقية الدائنني( من اتفاقية الأحكام العامة بالإ�شافة اإلى ا�شتيفاء ال�شروط امل�شبقة التي تنطبق 
على جميع فئات الديون ذات الأولوية الإ�شافية املن�شو�ش عليها يف الفقرة )1( )ال�شروط امل�شبقة لتكبد الديون ذات الأولوية الإ�شافية( اأعاله، وذلك يف 

حالة ما اإذا مت ا�شتيفاء ال�شروط التالية: 

)اأ(  �شهادة من امل�شت�شار الفني والبيئي باأن جممع �شدارة قد اجتاز اختبارات م�شتويات الأداء ذات ال�شلة املن�شو�ش عليها يف الفقرة 28 )اأ( )2( 
)تاريخ اكتمال امل�شروع( من اتفاقية الأحكام العامة.

)ب(  با�شتثناء يف حالة �شراء دين تكميلي )buy-down supplemental debt( يتم تقدميه من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي واأي �شراء لدين 
تكميلي ياأخذ �شكل �شندات، فاإن �شروط الدعم املقدمة للمديونية التكميلية لل�شراء املقرتحة لي�شت جوهريًا اأكرث تقييدا لـ�شدارة من تلك الواردة 

يف وثائق التمويل ذي الأولوية.

)ج(  اإذا كان من املعتزم اأن يكون تكبد املديونية التكميلية املقرتحة لل�شراء يف �شكل �شندات اأو �شكوك، ينبغي اأن يكون وكيل الدائنني قد ا�شتلم و�شفا 
لالأ�شعار، واجلدول الزمني لإعادة ال�شداد، وكمية هذه ال�شندات اأو ال�شكوك.

)د(  األ يتجاوز املبلغ الأ�شلي للمديونية التكميلية لل�شراء مبلغ املديونية ذات الأولوية امل�شدد م�شبقا وفقًا لختبار موثوقية الدائنني CRT )مبا يف ذلك 
اأي تكاليف، اأو ر�شوم م�شاحبة لرتتيبات املديونية(.

)هـ(  اأي مديونية تكميلية لل�شراء مقدمة من اأي جهة راعية اأو م�شاهم اأو �شركة منت�شبة لأي منهم، ينبغي اأن يكون جوهريًا بذات ال�شروط والأحكام 
اخلا�شة مبا يلي:

)1(  اأي مديونية تكميلية لل�شراء مت احل�شول عليها بالتزامن معها من اأطراف غري جهة راعية اأو م�شاهم. 

)2( الت�شهيالت التجارية بالدولر، وذلك اإلى املدى الذي مل يتم فيه تقدمي مديونية تكميلية من اأي طرف ثالث.

 الشروط المسبقة الخاصة بتكبد مديونية المصروفات الرأس مالية اإلضافية 6   12

اأو فيما يتعلق باإ�شدارات اأ�شواق املال(، بعد تاريخ اكتمال امل�شروع،  يجوز ل�شدارة )اأو اأي م�شدر �شكوك )غري امل�شدر( اأو م�شدر �شندات بالنيابة عن 
ودون موافقة الدائنني ذوي الأولوية، تكبد ديون امل�شاريف الراأ�ش مالية من دائن مقبول وذلك يف حال ا�شتيفاء ال�شروط التالية اإ�شافة اإلى ا�شتيفاء ال�شروط 

امل�شبقة التي تنطبق على جميع فئات الديون ذات الأولوية الإ�شافية املبينة يف الفقرة )1( )ال�شروط امل�شبقة لتكبد الديون ذات الأولوية الإ�شافية(:

)اأ(  يف حالة دين امل�شاريف الراأ�ش مالية الإ�شافية املتعلقة مبرفق التو�شعة، فاإن مرفق التو�شعة املعني ينبغي اأن يكون م�شموحًا بها مبوجب الفقرة 31 
)مرافق التو�شعة( من اتفاقية الأحكام العامة.

)ب(  اإذا كان من املقرتح اأن يتم تكبد دين امل�شاريف الراأ�ش مالية الإ�شافية يف �شكل �شندات اأو �شكوك، ينبغي اأن يكون وكيل الدائنني قد ا�شتلم و�شفا 
لالأ�شعار، واجلدول الزمني لإعادة ال�شداد، وكمية هذه ال�شندات اأو ال�شكوك.

)ج(  يجب األ يكون الدعم املقدم من اأي جهة راعية اأو م�شاهم، اأو �شركة منت�شبة لأي منهم، اأكرث اأف�شلية من اأي ناحية جوهرية من الدعم املقدم من 
اجلهة الراعية اأو امل�شاهم )اأو �شركة منت�شبة لأي منهم( للدائنني الأوليني ذوي الأولوية يف ذلك الوقت.

اأو �شركة منت�شبة لأي منهم، جوهريًا بنف�ش  اأو م�شاهمة،  اأي جهة راعية  اإ�شافية تقدمها  اأي ديون م�شاريف راأ�ش مالية  اأن تكون �شروط  )د(  ينبغي 
ال�شروط لأي مديونية اإ�شافية من طرف ثالث، اأو الت�شهيالت التجارية بالدولر وذلك اإلى املدى الذي مل يتم فيه احل�شول على دين اإ�شايف من 

اأي طرف ثالث.
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التغييرات في صدارة. 25

ل يجوز اأن تتنازل �شدارة عن اأي من حقوقها، اأو تنقل اأيًا من حقوقها اأو التزاماتها مبوجب وثائق التمويل.

التغييرات في المشاركين بالتمويل ذي األولوية . 26

وثائق  اأي من حقوقه مبوجب  يتنازل عن  اأن  املعني  الأولوية  للدائن ذي  العامة، يجوز  الأحكام  اتفاقية  املن�شو�ش عليها يف  والأحكام  ال�شروط  مع مراعاة 
التمويل، اأو اأن ينقل عن طريق اإحالل حمل اأي من حقوقه والتزاماته مبوجب وثائق التمويل اإلى دائن ذي �شلة، اأو اإلى بنك موؤهل، على اأن يكون هذا الدائن 
ذو ال�شلة اأو البنك املوؤهل، يف حالة التنازل، اأو النقل من قبل دائن ذي اأولوية حايل )بخالف الدائنني ذوي الأولوية مبوجب ت�شهيالت الوكالة(، م�شاركًا 
بانتظام اأو مت تاأ�شي�شه لأداء عمليات تقدمي اأو �شراء اأو ال�شتثمار يف القرو�ش اأو ال�شمانات اأو الأ�شول املالية الأخرى، اأو يف حالة التنازل اأو النقل من قبل 
دائن ذي اأولوية حايل مبوجب ت�شهيالت الوكالة، يكون م�شاركًا بانتظام اأو مت تاأ�شي�شه لغر�ش توفري منتجات مالية )جنبا اإلى جنب مع اأي متنازل له اأو منقول 

له وفقا للفقرة اأدناه(.

مع مراعاة ال�شروط والأحكام املبينة يف اتفاقية الأحكام العامة، يجوز لدائن ذي اأولوية حايل التنازل عن اأي من حقوقه، اأو ينقل عن طريق اإحالل حمل اأي 
من حقوقه والتزاماته، اإلى جهة راعية اأو م�شاهم )اأو اإحدى ال�شركات املنت�شبة لأي منهم(، اأو اإلى البنك املقدم امللتزم )بغ�ش النظر عما اإذا كان مثل تلك 
احلقوق واللتزامات تتعلق بقر�ش م�شاهم ذي اأولوية(، �شريطة اأنه اإلى احلد الذي يتم فيه هذا التنازل اأو النقل، فاإن ذلك املتنازل له اأو املنقول له يجب اأن 

يعامل كدائن ت�شهيل م�شاهم ذي اولوية لأغرا�ش اتفاقية الدائنني.

ل يجوز التنازل اأو نقل احلقوق و/اأو اللتزامات اإلى م�شارك ال�شكوك مبوجب وثائق التمويل دون موافقة كل من م�شارك �شكوك، واأي وكيل �شمان امل�شدر، 
ووكيل حملة ال�شكوك، ووكيل الدائنني.

التسهيالت اإلسالمية . 27

توافق �شدارة اأن ت�شدد بالكامل، يف تاريخ ال�شتحقاق املحدد ل�شداد كل من التزاماتها املبينة يف وثائق ت�شهيل ال�شكوك، كل بح�شب �شروطها. وبالإ�شافة اإلى 
ذلك، توافق �شدارة اأنه اإذا وقع حادث خ�شارة كلية بالن�شبة اإلى اأي من الت�شهيالت الإ�شالمية، فاإنه يف كل تاريخ �شداد لهذا الت�شهيل الإ�شالمي يقع بعد وقوع 
حادث اخل�شارة الكلية ت�شدد لالأطراف امل�شمونة ذوي ال�شلة مبوجب ذلك الت�شهيل الإ�شالمي مبلغا م�شاويا ملجموع دفعات الإيجار الثابتة ودفعات الإيجار 
املتغرية، واأي مبالغ اأخرى كانت �شتدفع اإذا مل يقع حادث اخل�شارة الكلية، وذلك حتى وما مل تت�شلم الأطراف امل�شمونة ذات ال�شلة كامل املبلغ امل�شتحق 
لالأطراف امل�شمونة تلك وفقا للبند 10-9 )الدفعات امل�شبقة الإلزامية – حادثة اخل�شارة الكلية ح�شب عقد الأحكام العامة العاملية( من اتفاقية الأحكام 

العامة.

اإذا مل يتم توقيع وثائق التمويل التي تتاألف منها الديون التكميلة الأولية يف موعد اأق�شاه 6 اأ�شهر من تاريخ اإقفال ال�شكوك الأويل،  �شتقوم �شدارة، وبدون اأن 
تدفع اأي غرامة اأو عالوة، با�شرتداد ت�شهيالت ال�شكوك الأولية من خالل القيام بعملية ت�شديد مبكر يف تاريخ التوزيع الدوري التايل مببلغ ي�شاو ملبلغ توزيع 

الإنهاء املنطبق لل�شكوك ووفقا لأحكام ال�شكوك. 

وسائل جبر الضرر واإلعفاءات. 28

ل ي�شتخدم اأي اإخفاق، اأو اأي تاأخري يف ممار�شة اأي من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية لأي من حقوقهم، اأو و�شائل جرب ال�شرر مبوجب وثائق التمويل كاإعفاء 
وتنازل، كما اأن ممار�شة وحيدة اأو جزئية لأي من احلقوق اأو اأي من و�شائل جرب ال�شرر ل متنع ممار�شة حقوق اأو معاجلات اأخرى اأو لحقة. ذلك لأن احلقوق 

وو�شائل جرب ال�شرر املن�شو�ش عليها يف اتفاقية الأحكام العامة هي تراكمية ول ت�شتبعد اأي حقوق اأو و�شائل جلرب ال�شرر املن�شو�ش عليها قانونًا.

التعديالت واإلعفاءات. 29
ل يجوز تعديل اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، اأو تغيريها اأو التنازل عنها با�شتثناء ما كان وفقًا لأحكام اتفاقية الدائنني، وخطيا على اأن توقع من قبل 

�شدارة ووكيل الدائنني.

القانون الحاكم. 30
تخ�شع اتفاقية الأحكام العامة واأي التزامات غري تعاقدية تن�شاأ عنها اأو فيما تتعلق بها للقانون الجنليزي.

التنفيذ والتحكيم. 31

مع اخل�شوع حلق وكيل الدائنني يف طلب اإحالة اأي نزاع اإلى وحله نهائيا بوا�شطة التحكيم وفقا للقواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية، تتفق الأطراف على 
اأن: )اأ( حماكم اجنلرتا لديها الخت�شا�ش احل�شري لت�شوية اأي نزاع، ويخ�شع كل طرف بدون �شروط اإلى الخت�شا�ش الق�شائي لهذه املحاكم، و )ب( توافق 
الأطراف على اأن املحاكم يف اجنلرتا هي الأن�شب والأكرث مالءمة لت�شوية النزاعات، �شريطة اأن بنك الت�شدير وال�شترياد الأمريكي )US Ex-Im( يحتفظ 

بحقه يف رفع اإجراءات ق�شائية يف حماكم نيويورك.
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بغ�ش النظر عما �شبق، وبا�شتثناء ما يتعلق ب�شمانات الكتمال، توافق �شدارة بدون رجعة ل�شالح م�شاركي التمويل ذوي الأولوية على ما يلي: )اأ( يجوز رفع 
دعوى متعلقة باأي نزاع وبناًء على اختيار م�شارك/م�شاركي التمويل ذي الأولوية املعني/املعنيني اأمام جلنة موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي فيما يتعلق باأي 
اإجراءات قانونية اأو اإجراءات تقا�شي تن�شاأ عن اأو تتعلق باتفاقية الأحكام العامة، و )ب( يجوز رفع اإجراءات التقا�شي فيما يتعلق باأي نزاع ين�شاأ عن اأو يتعلق 

باأي �شند لأمر، بناًء على اختيار طرف التمويل ذي الأولوية اأمام جلنة الف�شل يف منازعات الأوراق التجارية .

ب - اتفاقية الدائنني

األطراف. 1

ت�شمل اأطراف اتفاقية الدائنني، من �شمن اآخرين، �شدارة، وامل�شدر، واأرامكو ال�شعودية، وداو، وداو الأوروبية القاب�شة، ووكالء الت�شهيالت، ووكيل الدائنني. 

ترتيب أولوية الدين. 2

يوافق كل طرف مع مراعاة مايلي على اأنه، فيما بني الأطراف امل�شمونة، يكون ترتيب اللتزامات امل�شمونة من حيث الأولوية وحق الدفع كما يلي )وب�شكل 
اأكرث حتديدًا، وفقا لأولويات الدفع قبل تنفيذ اأو، ح�شب احلالة، اأولويات الدفع بعد التنفيذ واأحكام اتفاقية الدائنني(:

)اأ(  اللتزامات امل�شتحقة للوكالء الداريني، ووكالء ال�شكوك الإداريني، ووكيل اأ�شول ت�شهيالت ال�شراء، واأي م�شتلم اأو مندوب فيما يتعلق بالتكلفة والنفقات، 
ودفعات التعوي�ش والر�شوم )وعند القت�شاء، اأي مبلغ م�شتحق الدفع مبوجب تعهد التكاليف اخلا�شة بال�شكوك لأي وكيل، ومزود خدمات ال�شكوك اأو 

طرف ثالث فيما يتعلق بت�شهيل ال�شكوك(:

)ب( ما يخ�ش متح�شالت تنفيذ وثائق ال�شمان املحلي فقط، تلك امل�شتحقة ملورد اللقيم من اأجل الوفاء مببلغ مورد اللقيم.

)ج( م�شاركو التمويل ذوو الأولوية )عدا الأطراف غري امل�شمونة( فيما يتعلق باملطالبات التي ت�شكل مديونية ذات اأولوية.

)د( للمدى الذي ينطبق فيه، مورد اللقيم فيما يتعلق مبديونية مورد اللقيم القائمة اآنذاك.

)هـ( اللتزامات امل�شتحقة لأي مقدم حتوط ل�شلع فيما يتعلق باملطالبات التي ت�شكل دينًا ذا اأولوية.

)و( اللتزامات امل�شتحقة لالأطراف امل�شمونة )عدا مورد اللقيم( فيما يتعلق باملطالبات التي ت�شكل الدين الثانوي.

وكما مت ذكره يف عامل املخاطرة بعنوان "املخاطر املتعلقة بف�شل الإقفال"، تت�شور وثائق التمويل ف�شل الإقفال الذي يوفر حملة ال�شكوك مبوجبه متوياًل 
للم�شدر قبل اإ�شدار �شدارة الدين ذا الأولية الأويل )عدا ت�شهيل ال�شكوك( يف واعتبارًا من الإقفال املايل الثاين. وكجزء من املفاو�شات امل�شتمرة مع وكالت 
ائتمان ال�شادرات فيما يخ�ش الرتتيبات بني الدائنني، فمن املحتمل لزوم اإجراء بع�ش التعديالت على اتفاقية الدائنني. مثاًل هناك اإمكانية يف حال طلبت 
وكالت ائتمان ال�شادرات األ يكون مورد اللقيم طرفًا م�شمونًا فيما يتعلق بوثائق ال�شمان اخلارجي، اأن ُتطلب تعديالت لتفاقية الدائنني قبل الإقفال املايل 

الأول والإقفال املايل الثاين، ويف احلالة املذكورة لن تنطبق الفقرة )د( اأعاله.

ترتيب األولوية على أسس متساوية

وما مل يكن مت�شورًا على خالف ذلك مبوجب اأولويات الدفعات قبل التنفيذ على خالف ذلك يف اأو، ح�شبما تكون احلالة، اأولويات الدفعات بعد التنفيذ، فاإن 
مطالبات م�شاركي التمويل ذوي الأولوية فيما يتعلق باللتزامات امل�شمونة، �شتكون لكافة الأغرا�ش ويف كافة الأوقات، ذات مرتبة مت�شاوية فيما بني بع�شها 

البع�ش.

الدين الثانوي:

وبا�شتثناء تقدمي مطالبات مورد اللقيم فيما يتعلق مببلغ تورد اللقيم الزائد ومطالبات اأخرى حمددة ي�شار اإليها، فاإن اتفاقية الدائنني ل ترمي اإلى ترتيب 
املطالبات من اأ�شحاب الديون الثانوية فيما بني بع�شها البع�ش.

أطراف ثالثة مستفيدة:. 3

يكون ل�شندوق ال�شتثمارات العامة (PIF)، احلق يف التمتع مبنفعة، وله احلق يف تنفيذ، كافة اأحكام اتفاقية الدائنني التي تعود بالنفع على اأي جمموعة من 
الدائنني ذوي الأولوية التي ت�شمل �شندوق ال�شتثمارات العامة )اإ�شافة اإلى كافة الأحكام التي يتم التعبري عنها مل�شلحة �شندوق ال�شتثمارات العامة وحده( 

وكما لو اأنه كان طرفًا فيها كدائن ذي اأولوية، مع مراعاة �شروط حمددة.

اأولوية مبوجب ت�شهيل �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي، ومع مراعاة تلبية �شروط حمددة من�شو�ش عليها يف  اإ�شايف ذي  وبعد تكبد �شدارة لأي دين 
اتفاقية الدائنني، يحق ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي التمتع مبزايا، وله احلق يف تنفيذ اأحكام اتفاقية الدائنني التي تفيد اأي جمموعة من الدائنني 
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ذوي الأولوية والتي ت�شمل �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )مبا يف ذلك اأي اأحكام مو�شحة مل�شلحة �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي وحده( )مبا 
يف ذلك وعلى وجه التحديد تلك الأحكام التي تتعلق بعمل تعديالت على اتفاقية الدائنني، اأو منح اإعفاءات، اأو موافقات مبوجب اتفاقية الدائنني كما لو كان 

طرفا فيها كدائن ذي اأولوية، مع مراعاة �شروط معينة.

و�شيكون كل طرف من غري اأطراف وكالة ائتمان ال�شادرات خمول بالتمتع، وله احلق يف تنفيذ اأحكام البند 30، )التعديالت وال�شتثناءات( من اتفاقية 
الدائنني كما لو كان طرفا فيها.

فيما يتعلق بوكيل حملة ال�شكوك، وبالقدر الذي )1( متنح فيه الفائدة مل�شارك ال�شكوك مبوجب حكم من اأحكام اتفاقية الدائنني والذي مت التعبريعنه 
التمتع  اأنه مينح فائدة لوكيل حملة ال�شكوك، ومن ثم يحق لوكيل حملة ال�شكوك  اأو )2(  با�شم وكيل حملة ال�شكوك  اأنه م�شارك �شكوك مت�شرفًا  على 
بالفائدة منه، وتوؤول له حقوق تنفيذ ذلك ال�شرط كما لو كان طرفًا فيه. وعالوة على ذلك، وبالقدر الذي متنح فيه الفائدة مل�شارك ال�شكوك مبوجب اأي 
حكم من اأحكام اتفاقية الدائنني مما يتقت�شي على م�شارك ال�شكوك اإعطاء موافقة، اأو توجيه تعليمات مبوجب وثيقة متويل اأو املوافقة على تعديل حكم من 
وثيقة التمويل، و�شيتم التعامل مع الفائدة التي مينحها احلكم كتلك التي منحت لوكيل الدائنني ذي ال�شلة، على اأن تكون املح�شلة اأن يطلب من وكيل حملة 

ال�شكوك اإعطاء تلك املوافقة، اأو التوجيه اأو الر�شادات اأو املوافقة على ذلك التعديل.

تشغيل وثائق صفقة محددة. 4

 االلتزام باتفاقية الدائنين 1   2

يوافق كل طرف م�شمون )مبن فيهم م�شارك ال�شكوك( على ممار�شة حقوقه واأداء التزاماته مبوجب كل وثيقة من وثائق الدائنني )ويف حالة مورد اللقيم، 
ي�شمل ذلك كل اتفاقية من اتفاقيات توريد اللقيم( وفقا لأحكام اتفاقية الدائنني وبطريقة ل تتعار�ش معها.

ل يجوز لأي طرف م�شمون ممار�شة اأو تنفيذ اأي حق اأو اإعطاء اأي موافقة اأو اإعفاء مبوجب اأو فيما يتعلق باأي حكم من اأحكام وثائق الدائنني، بطريقة تتعار�ش 
مع اتفاقية الدائنني.

 تعهدات المصدر 1   2

يتعهد امل�شدر لالأطراف امل�شمونة الأخرى باللتزام بالتعهدات امل�شار اإليها يف الفقرة 7-1 )ب(/ )و(،)ز(، )ح(، )ع(، )ف( )تعهدات امل�شدر وال�شركة، 
قرارات و�شمانات امل�شدر( من اإعالن الوكالة كما لو مت حتديدها فيها وعملت ل�شالح الأطراف امل�شمونة.

 األعباء )االلتزامات( المترتبة على أصول التسهيالت اإلسالمية 2   2

تقر �شدارة مبنح اأعباء على اأ�شول الت�شهيالت الإ�شالمية ل�شالح وكيل ال�شمان الداخلي وتتفق على اأنها لن تزعم باأن مثل تلك الأعباء غري �شحيحة اأو غري 
قابلة للتنفيذ نتيجة لعدم حيازة تلك الأطراف ملكية اأو ال�شيطرة على اأ�شول ذات عالقة والتي ترمي تلك الأطراف اإلى و�شع الأعباء عليها.

 الضمان اإلضافي 2   2

مع اخل�شوع ل�شروط معينة، يجوز لأي طرف م�شمون اأن ياأخذ، اأو يقبل، اأو يتلقى منفعة: )1( اأي اأعباء فيما يتعلق باللتزامات امل�شمونة اخلا�شة به اإ�شافة 
اإلى ال�شمان، و/اأو )2( اأي �شمان، اأو تعوي�ش، اأو تعهد �شد الفقدان بخ�شو�ش اللتزامات امل�شمونة اإ�شافة اإلى �شمانات الكتمال وبوال�ش خماطر ائتمان 
وكالت ائتمان ال�شادرات، وفقا لالأحكام التي اإذا قدمت على النحو املذكور، فاإنها يجب اأن ت�شتخدم جميع العوائد التي تعزى اإلى تنفيذها اأو الدفع مبوجبها 

)ح�شبما ينطبق( وفقا لأولويات الدفع بعد التنفيذ.

حقوق وقيود أحقية التصويت. 5

 مقدمو التحوط المسموح بهم  1   3

مع مراعاة اأحكام اتفاقية الدائنني فيما يتعلق بقرار اإجراء تنفيذ �شمان وفق ما ن�شت عليه الفقرة 10-4 )اإجراء تنفيذ ال�شمان( ل يحق لأي مقدم حتوط 
م�شموح به )ب�شفته مقدم حتوط م�شموحًا به( الت�شويت حيال اأي قرار مطلوب اأو مت�شور مبوجب اأحكام اتفاقية الدائنني.

 دائنو تسهيالت الشركاء ذات األولوية 1   3

ل يحق لأي من دائني ت�شهيالت ال�شركاء ذات الأولوية )ب�شفتهم دائني ت�شهيالت �شركاء ذات اأولوية( الت�شويت بخ�شو�ش اأي قرار )عدا قرار جمموعة 
بالجماع، با�شثنناء قرار يقع �شمن الفقرة )ي( من تعريفه( املطلوب اأو مت�شور مبوجب اأحكام اتفاقية الدائنني.
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 الدائنون الثانويون ودائنو التسهيالت الجسرية لحقوق الملكية 2   3

مع مراعاة اأحكام اتفاقية الدائنني، لي�ش للدائنني الثانويني ول لدائني الت�شهيالت اجل�شرية حلقوق امللكية اأي حق )ب�شفته دائنًا ثانويًا اأو دائن ت�شهيالت 
ج�شرية حلقوق امللكية( يف الت�شويت بخ�شو�ش اأي قرار.

 مورد اللقيم 2   3

وبا�شتثناء ما ين�ش عليه يف اتفاقية الدائنني، ل يحق ملورد لقيم )ب�شفته مورد لقيم( الت�شويت بخ�شو�ش اأي قرار. بيد اأنه يلزم موافقة خطية من قبل مورد 
اللقيم بخ�شو�ش اأي قرار للموافقة.

)اأ(  اأي تعديل على اتفاقية الدائنني �شيوؤدي اإلى اإنهاء حقوق والتزامات مورد اللقيم ال�شريحة اأو يغريها باأي طريقة )اأو اأن ي�شكل مزيدا من اللتزامات(.

)ب(  اأي تعديل على اتفاقية الدائنني �شيوؤثر عك�شيًا على اأولوية، اأو قد يوؤدي بخالف ذلك اإلى التمييز ب�شورة جوهرية �شد، مورد اللقيم ب�شفته طرفًا 
م�شمونًا.

 الدائنون ذوو األولوية )المخلون/المقصرون(  3   3

ل يحق لأي دائن ذي اأولوية مق�شرالت�شويت فيما يتعلق باأي قرار وتبعا لذلك �شيتم ا�شتبعاد ح�شة كل دائن ذي اأولوية مق�شر من اإجمايل امل�شاركات ذات 
الأولوية ذات العالقة من ح�شاب الب�شط املقام والقا�شم الذي كان يتعني ت�شمينها لو مل يقع التق�شري.

اتخاذ القرارات. 6

 عام 1   6

با�شتثناء ما ن�شت عليه اتفاقية الدائنني، يتم اتخاذ كل  قرار كقرار اأغلبية. ولأغرا�ش )1( اتخاذ اأي قرار مبوجب اتفاقية الدائنني )عدا قرار اإداري اأو قرار 
ت�شهيل فردي( اأو )2( اتخاذ اأي اإجراء تنفيذي اأو اإجراء تنفيذ �شمان، فاإن كل جمموعة دائنني ذوي اأولوية مطلوب منها امل�شاركة يف اتخاذ قرار ما ف�شيكون 
اأداة التمويل  اإجماعية من قبل الطرف امل�شوت املعني ذي العالقة وفق تعليمات جمموعة الدائنني ذات الأولوية وفقا لأحكام  لها مقدار م�شاركتها ككتلة 
ذات الأولوية وذات ال�شلة عدا ما كان منها بخ�شو�ش قرارات اإدارية حمددة ح�شب توجيهات جمموعة الدائنني ذوي الأولوية وفقًا لأحكام اأداة التمويل ذي 
الأولوية ذات ال�شلة با�شتثناء ما يتعلق بقرارات اإدارية حمددة معينة، واإذا ما قرر وكيل الدائنني اأنه �شيكون �شارا ب�شورة جوهرية بالأطراف امل�شمونة 

لتخاذ قرار اإداري بدون اأخذ تعليمات من الدائنني ذوي الأولوية، فيجوز لوكيل الدائنني اختيار اإحالة مثل ذلك القرار الإداري اإلى الدائنني ذوي الأولوية.

 قرارات بشأن التسهيالت الفردية 1   6

�شيتم اتخاذ كل قرار ت�شهيل فردي متعلق مبجموعة دائنني حمددة ذات اأولوية من قبل الدائنني ذوي الأولوية الذين ي�شكلون جمموعة الدائنني ذات الأولوية 
تلك )مع ا�شتبعاد اأي دائن اآخر ذي اأولوية( وفقًا لأداة التمويل ذات الأولوية املطبقة.

 القرارات اإلدارية 2   6

كل قرار اإداري يتم اتخاذه من قبل وكيل الدائنني ح�شب اختياره املطلق. ت�شري القرارات الإدارية اإلى قرارات ذات طابع روتيني، اأو اإداري، اأو تلك القرارات 
التي لي�ش لها تاأثري ملمو�ش، التي ن�شت وثائق التمويل على اتخاذها من قبل وكيل الدائنني، �شواء مت ت�شمية مثل ذلك القرار ت�شميًة حمددة كقرار اإداري اأم ل. 
ومع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات، اإذا راأى وكيل الدائنني اأنه من املمكن ب�شكل معقول التوقع باأن اتخاذ القرار الإداري من قبله، �شيكون �شارا ب�شورة ملمو�شة 
لالأطراف امل�شمونة لتخاذ قرار اإداري بدون اأخذ تعليمات من الدائنني ذوي الأولوية، فيجوز لوكيل الدائنني اإحالة مثل ذلك القرار الإداري اإلى الدائنني ذوي 
الأولوية. و�شيتم اتخاذ اي قرار اإداري حمال على النحو املذكور من قبل وكيل الدائنني الذي يت�شرف وفق التعليمات )اأو بر�شى اأو موافقة( الأطراف امل�شوتة 
امل�شماة يف حالة )اأ( القرار الإداري املتعلق باأحد اأحكام: )1( اتفاقية الأحكام العامة التكميلية، القرار الإداري ي�شدر عن اأغلبية الدائينني ذوي الأولوية 
ذوي ال�شلة )كما هو حمدد يف اتفاقية الدائنني(؛ )2( اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة يف احلالت التي يكون فيها واحد اأو اأكرث من امل�شاركني يف الت�شهيالت 
الئتمانية الإ�شافية غري من�شم اإلى اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة وفقا للفقرة 39-10 )ان�شمام م�شاركني يف الت�شهيالت الئتمانية الإ�شافية( من اتفاقية 
اأي  العملية احل�شابية املطلوبة،  واملقام يف  الب�شط  ي�شتثنون من  الرئي�شيني )ولكنهم  الدائينني  اأغلبية  الإداري ي�شدر عن  القرار  ال�شاملة،  العامة  الأحكام 
م�شارك يف الت�شهيالت الئتمانية الإ�شافية لي�ش طرفا يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة يف ذلك التاريخ(، )ب( اأي قرار يتخذ فيما يتعلق بالفقرة 2-2 
)ج( )الديون ذات الأولوية الإ�شافية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، القرار الإداري ي�شدر عن اأغلبية الدائينني ذوي الأولوية ذوي ال�شلة )مبا يف 
ذلك الت�شويت الإيجابي حلامل ال�شكوك ذي ال�شلة امل�شارك يف الجتماع )مت�شرفا عن طريق وكيل حملة ال�شكوك بالأ�شالة ونيابة عن حملة ال�شكوك 
كما هو من�شو�ش عليه يف اإعالن الوكالة(( و )ج( اأي قرار اإداري اآخر يتم اتخاذه، قرار اإداري ي�شدر عن اأغلبية الدائنني ذوي الأولوية. وت�شمل القرارات 
الإدارية، على �شبيل املثال ل احل�شر )1( القرارات الروتينية التي ل تتطلب ممار�شة قدر كبري من التقدير، )2( والقرارات الروتينية فيما يتعلق بالمتثال 
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ملتطلبات وثائق التمويل )با�شتثناء اتفاقيات ت�شهيالت وكالت ائتمان ال�شادرات(، بالن�شبة اإلى التفاقيات، وال�شهادات، والأ�شياء املماثلة الأخرى املطلوب 
ت�شليمها وفقا لأحكام وثائق التمويل )ولكن ا�شتثناء اتفاقيات ت�شهيالت وكالت ائتمان ال�شادرات(. ت�شتبعد اتفاقية الدائنني حتديدا بع�ش القرارات من اأن 
تعترب قرارات اإدارية، مبا يف ذلك اأي قرار ينطوي، اأو ُيحتمل اأن ينطوي على خ�شارة، اأو انتقا�ش حمتمل من اأي حقوق جوهرية اأو و�شائل جرب متاحة للدائنني 

ذوي الأولوية مبوجب وثائق التمويل، اأو وثائق امل�شروع.

 القرارات باألغلبية 2   6

�شيتم اتخاذ كل قرار بالأغلبية من قبل وكيل الدائنني الذي يت�شرف وفق التعليمات )اأو بر�شى اأو موافقة( الأطراف امل�شوتة امل�شماة التي متثل يف حال:

اأ.   قرار بالأغلبية املتعلق بحكم من اأحكام: )1( اتفاقية الأحكام العامة التكميلية SCTA، الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية املعنيني )2( اتفاقية 
اإلى  اأكرث من امل�شاركني يف الت�شهيالت الئتمانية الإ�شافية  اأو  GCTA يف الأحوال التي مل ين�شم فيها م�شارك واحد )1(  الأحكام العامة ال�شاملة 
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية )ولكن ي�شتثنى من ح�شاب الب�شط والقا�شم للح�شاب املطلوب اأي م�شارك يف 

الت�شهيالت الئتمانية الإ�شافية لي�ش طرفًا يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة يف مثل ذلك التاريخ(.

 ب. اأي قرار اآخر باأغلبية الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية.

 قرارات األغلبية المؤهلة: 3   6

�شيتم اتخاذ كل قرار من قرارات الغالبية املوؤهلة من قبل وكيل الدائنني الذي يت�شرف وفق التعليمات )اأو بر�شى اأو موافقة( اأطراف امل�شوتة امل�شماة التي 
متثل يف حال:

SCTA، الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية املعنيني )2(  اأحكام: )1( اتفاقية الأحكام العامة التكميلية  اأ.  قرار بالأغلبية املوؤهلة املتعلق بحكم من 
اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة GCTA يف الأحوال التي مل ين�شم فيها م�شارك واحد )1( اأو اأكرث من امل�شاركني يف الت�شهيالت الئتمانية ال�شافية 
اإلى اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة. الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية )ولكن ي�شتثنى من ح�شاب الب�شط والقا�شم للح�شاب املطلوب اأي م�شارك يف 

الت�شهيالت الئتمانية الإ�شافية لي�ش طرفًا يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة يف مثل ذلك التاريخ(، واأي قرار اأغلبية موؤهلة اآخر.

ب. اأي قرار بالأغلبية املوؤهلة، للدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية املوؤهلة.

 قرارات المجموعة باإلجماع 6   6

�شيتم اتخاذ كل قرار جمموعة بالإجماع من قبل وكيل الدائنني الذي يت�شرف وفق التعليمات )اأو بر�شى اأو موافقة( الطرف امل�شوت امل�شمى لكل جمموعة 
دائنني ذات اأولوية يف الأحوال التي يخول فيها الطرف امل�شوت امل�شمى لإعطاء تلك التعليمات )اأو ذلك الر�شى اأو املوافقة( نيابة عن جمموعة الدائنني ذات 

الأولوية اخلا�شة به من قبل الأع�شاء الالزمني منها وفقًا لأداة التمويل ذات الأولوية املنطبقة �شريطة اأن:  

ل يكون هنالك ما مينع من تفعيل البند 33 )املديونية ال�شتبدالية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، )اأو اأي حكم مكافىء له يف اأي اتفاقية ت�شهيالت 
اإ�شافية(.

لأغرا�ش اأي قرار جمموعة بالإجماع يقع �شمن الفقرة )ي( من تعريفه، فاإن م�شطلح " جمموعة الدائنني ذوي الأولوية" يعني جمموعة الدائنني ذوي الأولوية 
التي تنتفع من �شمان الكتمال فيما يتعلق بقرار املجموعة بالإجماع املطلوب. 

ت�شتمل قرارت املجموعة بالإجماع، على وجه املثال ل احل�شر، على القرارات التالية: 

)اأ(  تعديل وثائق التمويل التي يرتتب عليها اأثر التغيري ما يلي:

)1(  تغيري اأي تاريخ جمدول )اأو نهائي( ل�شداد اأي مبلغ اأ�شا�شي من اأي مديونية ذات اأولوية بخالف عن طريق التاأجيل بخ�شو�ش الت�شهيالت 
القابلة للتاجيل يتم اإجراوؤه وفقا لوثائق التمويل.

)2(  تغيري طريقة ح�شاب العمولت اأو عالوات اأو ن�شبتها، اأو تغيري طريقة ح�شاب اأو تغيري كمية، اأي ر�شوم اأخرى اأو عمولة، )عدا فيما يتعلق باأي 
�شداد مبلغ اأ�شلي اأو دفع عمولة اأو عالوات(، اأو اأي مبلغ اآخر واجب الدفع اإلى اأي دائن ذي اأولوية مبوجب اأي وثيقة متويل، يف كل حالة على 

حدة، فقط اإلى احلد الذي يوؤدي اإلى زيادة هذا املبلغ. اأو

)3(  تغيري العملة لأي دفعة ملبلغ اأ�شا�شي، اأو عمولة، اأو عالوات، اأو اأي ر�شوم اأخرى، اأو اأي مبلغ اآخر واجب الدفع اإلى اأي دائن ذي اأولوية مبوجب 
اأي وثيقة متويل.

)ب(  الإفراج عن اأي �شمان )با�شتثناء ما هو م�شموح به مبوجب وثائق التمويل(.

231



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

)ج(  تعديل اأولوية ال�شمان املمنوح ل�شالح الدائنني ذوي الأولوية، اأو تغيري الأحكام الواردة يف وثائق التمويل التي تن�ش على ت�شاوي املرتبة بني الديون 
ذات الأولوية.

)د(  اإخالء طرف اأي �شامن من التزاماته بال�شداد مبوجب اأي �شمان اكتمال، اأو )مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات(، اأي �شمان اكتمال تو�شعة با�شتثناء، 
يف حالة اأي �شمان اكتمال تو�شعة، اإلى احلد الذي يتعلق فيه القرار ذي ال�شلة باإعفاء دائني التو�شعة امل�شتحقني لدين التو�شعة املطبق باأية �شروط 
حتى تاريخ اكتمال التو�شعة ذي العالقة املتفق عليه من قبل �شدارة ودائني التو�شعة املعنيني )غري تلك املن�شو�ش عليها يف امللحق 12 )الإفراج عن 

�شمان اكتمال التو�شعة( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة(. 

 قرارات التنفيذ 7   6

يجب اأن يتم اأي قرار لتخاذ اإجراء تنفيذي اأو اإجراء تنفيذ �شمان وفقًا لإجراءات التنفيذ املو�شحة يف اتفاقية الدائنني.

إحالة قرارات الدائنين. 7

 إحالة قرارت الدائنين 1   7

اإذا لزم يف اأي وقت اتخاذ قرار من الدائنني )عدا وجوب اتخاذ قرار بعد �شدور اإ�شعار ببدء و�شيلة جرب ال�شرر، واإذا لزم ح�شول وكيل الدائنني على  تعليمات 
من الأطراف امل�شمونة فيما يتعلق بذلك، فيقوم وكيل الدائنني على الفور )ولكن يف اأي حال يف غ�شون ثالثة اأيام عمل من ا�شتالمه الإ�شعار باحلاجة اإلى 

قرار الدائنني ذاك( باإ�شعار كل طرف م�شوت م�شمى باحلاجة اإلى اتخاذ  قرار الدائنني، الذي يحدد:

)اأ(  اإذا كان قراًر اإداريًا )ح�شب القت�شاء(، اأو قرار اأغلبية اأو قرار اأغلبية موؤهلة اأو قرار جمموعة بالإجماع.

)ب(  وم�شتوى )عدد( الأ�شوات الالزمة للموافقة على قرار الدائنني ذاك.

)ج(  التاريخ ذي ال�شلة الذي يتعني على كل طرف م�شوت م�شمى اأن يقدم فيه تعليماته لوكيل الدائنني بخ�شو�ش قرار الدائنني.

 اإلخفاق في التصويت أو اإلشعار بقرار تصويت 1   7

يتم  فعندئذ  القرار،  لذلك  املحدد  الزمنية  الفرتة  الدائنني �شمن  قرار  بتعليماته بخ�شو�ش  الدائنني  وكيل  تزويد  م�شمى يف  يخفق طرف م�شوت  عندما 
للح�شاب  والقا�شم  الب�شط  الأولوية من ح�شاب  الدائنني ذات  امل�شاركة ملجموعة  امل�شمى ومقدار  الأولوية للطرف امل�شوت  الدائنني ذات  ا�شتبعاد جمموعة 
املطلوب لغر�ش حتديد ما اإذا كان الدائنون ذوي الأولوية قد وافقوا على امل�شاألة مو�شع ال�شوؤال و�شيتم اتخاذ قرار الدائنني املنا�شب على اأ�شا�ش الأطراف 

امل�شوتة امل�شماة الأخرى فقط.

واإذا كان الطرف امل�شمون:

)اأ(  غري م�شموح له اأو غري موؤهل خالفًا لذلك للت�شويت بخ�شو�ش م�شاألة يلزم اتخاذ قرار من الدائنني حيالها.

)ب(  اأو اإذا اأخفق يف اإ�شعار الطرف امل�شوت امل�شمى اخلا�ش به باآرائه فيما يتعلق مب�شاألة تخت�ش بقرار الدائنني الذي يلزم اتخاذه حيالها �شمن مدة 
متكن الطرف امل�شوت امل�شمى بتقدمي تعليماته لوكيل الدائنني يف غ�شون مدة ال�شتجابة.

فعندئذ يتم ا�شتبعاد ح�شة الدائن امل�شمونني من اإجمايل امل�شاركات ذات الأولوية من ح�شاب الب�شط والقا�شم للح�شاب املطلوب لغر�ش حتديد ما اإذا كان 
الدائنون ذوي الأولوية الأ�شا�شيون الالزمون قد وافقوا على امل�شاألة مو�شع ال�شوؤال و�شيتم اتخاذ قرار الدائنني املنا�شب بناء على تعليمات الأطراف امل�شوتة 

امل�شماة الأخرى فقط.

إشعار حجز أثناء حاثة تقصير. 8

 إصدار إشعار حجز مؤقت 1   8

عند حدوث واأثناء ا�شتمرار:

)اأ(  اأي حدث تق�شري اأ�شا�شي يف اأي وقت قبل تاريخ اكمال امل�شروع.

)ب(  اأي حدث تق�شري يف اأي وقت يف تاريخ اكمال امل�شروع اأو بعده.

ميكن لوكيل الدائنني ا�شدار اإ�شعار حجز موؤقت لبنوك احل�شابات اإذا راأى باأن عدم القيام بذلك من املتوقع ب�شورة معقولة اأن يلحق �شررا ماديًا بالأطراف 
امل�شمونة، وعليه القيام بذلك واإذا �شدرت له تعليمات من الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية.
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�شيت�شمن اأي اإ�شعار حجز موؤقت تعليمات لبنوك احل�شابات لتطبيق اأولويات الت�شديد املو�شحة يف الفقرة 9-4 )ال�شحوبات من ح�شاب الإيرادات الداخلي 
حال ح�شول حادثة تق�شري( و/اأو الفقرة 10-4 )ال�شحوبات من ح�شاب الإيرادات الداخلي( )وفق ما تكون عليها احلالة( من اتفاقية احل�شابات.

 إصدار إشعار رفع حجز 1   8

اإذا زال ا�شتمرار حادثة تق�شري �شدر من جرائه اإ�شعار حجز موؤقت، فعنئذ، طاملا اأنه لي�ش هناك اأي حوادث تق�شري م�شتمرة اآنذاك، ف�شيقوم وكيل الدائنني 
)وفقًا لقرار اإداري( فورًا باإ�شدار اإ�شعار رفع احلجز لبنوك احل�شابات والذي مبوجبه �شيتم اإلغاء اإ�شعار احلجز املوؤقت.

اإلجراءات بموجب االتفاقيات المباشرة. 9

حيث اأن الطرف املقابل لأي وثيقة م�شروع )عدا �شدارة( يقدم اإ�شعار تنفيذ اإلى وكيل ال�شمان املعني، فعندئذ بالقدر الذي ي�شكل فيه الإنهاء، اأو التعليق 
اأو الإلغاء، اأو اأي عمل اآخر مو�شوف يف اإ�شعار التنفيذ حدث تق�شري مبوجب البند 25-4 )اإنهاء وثائق امل�شروع الرئي�شية واملوافقات احلكومية( من اتفاقية 
الأحكام العامة ال�شاملة، يجوز لوكيل الدائنني، اإذا كان عدم القيام بذلك بح�شب راأيه املعقول يخل ماديًا بالأطراف امل�شمونة – وعليه القيام بذلك عند 
اأو ميار�ش  اإجراء  اأي  باتخاذ  ال�شمان ذلك  لوكيل  تعليمات  اإ�شدار  املوهلة -  الأغلبية  الأولوية ذوي  الدائنني ذوي  تعليمات بذلك اخل�شو�ش من  ا�شتالمه 
اإجراءات جرب ال�شرر )مبا يف ذلك، ولكن فقط اإذا ن�شت على ذلك التعليمات ال�شادرة عن الدائنني ذوي الأولوية ذوي الأغلبية املوؤهلة وممار�شة حقوق 
التدخل( املتاحة له مبوجب اأي اتفاقية مبا�شرة مطابقة اأو اإ�شعار اأو اإقرار بالتنازل بغية جتنب الإنهاء ، اأو التعليق اأو الإلغاء اأو غري ذلك من الإجراءات التي 

يتم التلويح بها.

التنفيذ. 10

 البدء بوسائل جبر الضرر 1    1

يف حالة وقوع حادثة تق�شري وا�شتمرت تلك احلادثة، فعندها يجوز للطرف امل�شوت امل�شمى ذي العالقة )الذي يكون يف حالة ت�شهيالت ال�شكوك، م�شارك 
الوكالة  العالقة الذي يت�شرف من خالل وكيل حملة ال�شكوك بناء على تعليمات حملة ال�شكوك ذوي ال�شلة، ويف كل حالة، وفقا لإعالن  ال�شكوك ذي 
اخلا�شة بال�شكوك ذي ال�شلة وال�شروط(. تقدمي اإ�شعار خطي لوكيل الدائنني يو�شح فيه حدث التق�شري وكل اإجراء ي�شكل اإجراء تنفيذ )اأو اإجراء تنفيذ 

ال�شمان( الذي يوؤمل من وكيل الدائنني اتخاذه )بحيث يكون كل اإ�شعار مبثابة اإ�سعارا ببدء و�سائل جرب ال�سرر(. 

وفورًا، بعد ا�شتالم اإ�شعار البدء بو�شائل جرب ال�شرر، يقدم وكيل الدائنني ن�شخة من ذلك ال�شعار اإلى كل طرف من الأطراف امل�شوتة امل�شماة الأخرى ويطلب 
)وي�شار لكل طلب من هذا القبيل، بـ طلب اقرتاحات بديلة( من طرف امل�شوت امل�شمى الآخر، يف غ�شون خم�شة اأيام عمل من ا�شتالم طلب القرتاحات 
البديلة، اإ�شعار وكيل الدائنني ما اإذا كان يرغب يف اقرتاح اأن يقوم وكيل الدائنني باتخاذ اإجراء تنفيذي، اأو قبل تاريخ الإنهاء، اإجراء تنفيذ �شمان بالإ�شافة 

اإلى، اأو كبديل لأي اإجراء حمدد يف اإ�شعار البدء بو�شائل جرب ال�شرر ذلك )اإجراء تنفيذي بديل(.

وفورا بعد انتهاء فرتة خم�شة اأيام عمل لال�شتجابات لكل طلب اقرتاحات بديل، يقوم وكيل الدائنني مبا يلي:

)اأ(  تزويد كل طرف م�شوت م�شمى بتفا�شيل اأي اإجراء تنفيذي بديل يقرتحه طرف م�شوت م�شمى يف معر�ش ا�شتجابته لطلب تلك القرتاحات البديلة 
ذلك )وقبل تاريخ الإنهاء، التاأكيد اإذا ما مت اقرتاح اتخاذ اإجراء تنفيذ �شمان يف مثل تلك احلالت من ال�شتجابات(.

)ب(  الطلب )وي�شار لكل طلب من هذا القبيل، بعبارة طلب توجيه بالتنفيذ( من كل طرف م�شوت م�شمى تقدمي اإ�شعار وكيل الدائنني )�شمن فرتة 
حمددة(، )وي�شار لآخر يوم من تلك املدة، تاريخ ال�ستجابة للتوجيه بالتنفيذ( ح�شب ما يحدده وكيل الدائنني يف مثل طلب توجيه التنفيذ 
هذا ما اإذا كانت جمموعة الدائنني ذوي الأولوية املمثلة بالطرف امل�شوت امل�شمى املذكور ترغب يف توجيه وكيل الدائنني باتخاذ اأي )اأو توجيه 

وكيل �شمان لتخاذ اأي(: 

)1(  اإجراء ي�شكل اإجراء التنفيذ املحدد يف اإ�شعار البدء بو�شائل جرب ال�شرر ذي العالقة.

)2(  اإجراء ي�شكل اإجراء تنفيذ بديل مقرتح يف ال�شتجابات لطلب القرتاحات البديل.

)3(  اإجراء اآخر ي�شكل اإجراء تنفيذ.

)4(  و/اأو اإجراء تنفيذ �شمان.
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 البدء بإجراء التنفيذ 1    1

اإذا:

)اأ(  ما زال حدث التق�شري، املو�شح يف اإ�شعار البدء بو�شائل جرب ال�شرر م�شتمرًا.

الأ�شا�ش  الأولوية ذات ال�شلة )معتمدًا على  للمديونية ذات  املبلغ الأ�شلي  اأن  بالتنفيذ تثبت  التوجيه  باأن ال�شتجابات لطلب  الدائنني  )ب(  قرر وكيل 
املن�شو�ش عليه يف تعريف الن�شبة املئوية للبدء( اإلى جمموعات الدائنني ذات الأولوية التي �شوتت ل�شالح اتخاذ اأي:

1.  اإجراء تنفيذي مقرتح يف اإ�شعار البدء بو�شائل جرب ال�شرر ذلك.

2.  اإجراء تنفيذي بديل حمدد يف طلب القرتاحات البديلة ذي ال�شلة باإ�شعار البدء بو�شائل جرب ال�شرر ذلك.

3.  اإجراء تنفيذ اآخر متعلق باإ�شعار البدء بو�شائل جرب ال�شرر ذلك، )مو�شح كن�شبة مئوية من اإجمايل املبلغ الأ�شلي من املديونية ذات الأولوية 
ذات ال�شلة لي�ش اأقل من الن�شبة املئوية للبدء(.

فعندئذ �شوف يقوم وكيل الدائنني )فورًا بعد قراره باتخاذ )اأو توجيه وكيل ال�شمان ذا العالقة باتخاذ(( الإجراء التنفيذي املنا�شب املعني.

 اإلعسار 2    1

اأرامكو  ال�شركة(، و25-17 )اإع�سار داو( و 25-18 )اإع�سار  25-16 )اإع�شار  البنود  اأ�شا�شي مبوجب  اأي حادثة تق�شري  الرغم مما �شبق، عند وقوع  على 
الت�شهيل الإ�شايف(، �شوف ت�شبح  جميع املبالغ الأ�شلية ور�شوم  اتفاقية  اأحكام  ال�شاملة )اأو لأي حكم مطابق من  العامة  اتفاقية الأحكام  ال�شعودية( من 
اللتزام وجميع التزامات ال�شداد الأخرى التي ت�شكل املديونية ذات الأولوية م�شتحقة الدفع، وواجبة الدفع فورا وبدون احلاجة للقيام باأي اإجراء اآخر من 

قبل اأي �شخ�ش.

 إجراء تنفيذ الضمان 2    1

)اأ(  ويف احلالت التي ل يتم فيها ت�شريع املديونية ذات الأولوية، واإذا حدث قبل تاريخ الإنهاء: 

)1(  اأن اأخفقت �شدارة يف ت�شديد مبلغ م�شتحق مل�شتفيد من ال�شمان والذي نتج عنه حدوث حدث تق�شري اأ�شا�شي وال�شتمرار فيه مبوجب البند 
25-1 )عدم ال�شداد( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.

)2(  اأن اأ�شار الطرف امل�شوت امل�شمى مل�شتفيد من ال�شمان لوكيل الدائنني يف اإ�شعار بدء و�شائل جرب ال�شرر �شادر نتيجة لوقوع حادثة التق�شري 
الأ�شا�شية تلك )اأو ا�شتجابة لطلب اقرتاحات بديلة اأو طلب توجيه تنفيذ( باأنها ترغب من وكيل الدائنني توجيه اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي 
اتخاذ اإجراء تنفيذ �شمان من خالل عمل طلب ت�شديد بخ�شو�ش املبالغ غري املدفوعة ذات ال�شلة من �شمان الكتمال اخلا�ش باأرامكو 
مطابق  وجدت(  )اإن  �شندات  اكتمال  �شمان  مبوجب  �شلة  ذي  بند  واأي  القاب�شة  الأوروبية  داو  من  الرئي�شي  الكتمال  و�شمان  ال�شعودية، 

لالأحكام ذات ال�شلة الواردة ب�شمان �شركة اأرامكو ال�شعودية و�شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية. 

فعندئذ يقوم وكيل الدائنني دون الرجوع اإلى اأو اإ�شعار اأي �شخ�ش، بتوجيه اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي باتخاذ اإجراء تنفيذ ال�شمان.

)ب(  يف حالة الت�شريع يف بع�ش اأو كامل املديونية ذات الأولوية، اإذا دفعت لغاية تاريخ الإنهاء:

)1(  اأي حدث تق�شري اأ�شا�شي )عدا حدث التق�شري الأ�شا�شي امل�شار اإليه يف الفقرة 10-4 )اأ( )2( اأعاله( وما زال م�شتمرًا.

)2(  اأ�شدر طرف امل�شوت امل�شمى اإ�شعارا ببدء و�شائل جرب ال�شرر نتيجة لوقوع حادثة تق�شري اأ�شا�شية  وطلب اإ�شعارا ببدء و�شائل جرب ال�شرر 
)اأو اإذا طلب طرف م�شوت م�شمى اآخر يف ا�شتجابته لطلب اقرتاحات بديل اأو طلب توجيه تنفيذ( اأن يقوم وكيل الدائنني: )اأ( با�شتثناء 
ما تنطبق عليه الفقرة )10-3( )الإع�شار( اأعاله باتخاذ اإجراء تنفيذ، و )ب( با�شتثناء ما تنطبق عليه الفقرة )2-4 )اأ( )الطلبات((، 
ل�شمان الكتمال الأويل من داو الأوروبية لتوجيه اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي اتخاذ اإجراء تنفيذ �شمان واأي بند ذي �شلة مبوجب �شمان 
اأرامكو ال�شعودية و�شمان الكتمال الأويل من داو  الكتمال الأويل )اإن وجد( واملكافئ لالأحكام ذات ال�شلة الواردة ب�شمان الكتمال من 
الأوروبية القاب�شة من خالل عمل مطالبات دفع بخ�شو�ش املبالغ غري املدفوعة من الدين ذي الأولوية مبوجب �شمان اكتمال الأويل لأرامكو 

ال�شعودية و�شمان اكتمال داو الأوروبية القاب�شة  وفقا لأحكام اتفاقية الدائنني.

الأولوية )الذي مت  للدين ذي  الأ�شلي  املبلغ  اأن  اأثبتت  اأعاله  الفقرة )2(  املت�شور يف  باأن ال�شتجابات لطلب قدم وفق  الدائنني  )3(  قرر وكيل 
احت�شابه وفق الأ�شا�ش املن�شو�ش عليه يف تعريف الن�شبة املئوية للبدء( م�شتحق ملجموعات الدائنني ذات الأولوية والتي هي من امل�شتفيدين 
من ال�شمان الذي �شوتوا ل�شالح اتخاذ اإجراء تنفيذ �شمان )واملعرب عنه كن�شبة مئوية من اإجمايل املبلغ الأ�شلي للمديونية ذات الأولوية 

لي�شت باأقل من الن�شبة املئوية للبدء(. 
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يوجه وكيل الدائنني اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي اإلى اتخاذ اإجراء تنفيذ �شمان وفقًا لأحكام �شمانات الكتمال.

)ج(  حيثما يكون اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي قد قدم طلبًا مبوجب �شمان الكتمال الرئي�شي ِلداو الأوروبية القاب�شة وفقا لتفاقية الدائنني، ويبقى 
هناك )اإل يف حال انطباق البند )2-4 )اأ( )املطالبات((، ل�شمان الكتمال الثانوي من داو( ر�شيد  قائم يعزى اإلى الطلب الذي مت عمله، بحيث 
الثانوي من داو، فعندئذ يقوم وكيل الدائنني  اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي خمول بعمل مطالبة لت�شديد دفعات مبوجب �شمان الكتمال  يكون 

بتوجيه اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي بتقدمي مطالبة لت�شديد الر�شيد امل�شتحق من �شمان الكتمال الثانوي من داو.

اإلخفاقات في االستجابة

اإذا اأخفق الطرف امل�شوت امل�شمى ملجموعة دائنني ذات الأولوية يف تزويد وكيل الدائنني با�شتجابته لطلب توجيه التنفيذ بحلول تاريخ ال�شتجابة لتوجيه 
التنفيذ املحدد فيه، فعندها يتم ا�شتبعاد جمموعة الدائنني ذات الأولوية تلك )واملبلغ الأ�شلي للمديونية ذات الأولوية امل�شتحقة لأع�شائه( من ح�شاب الب�شط 
والقا�شم للح�شاب الالزم لأغرا�ش حتديد اإذا ما كان عدد كاف من الدائنني ذوي الأولوية �شوت ل�شالح اتخاذ وكيل الدائنني )اأو توجيه وكيل ال�شمان ذي 

ال�شلة باتخاذ( اإجراء تنفيذي منا�شب اأو اإجراء تنفيذ �شمان.

واإذا اأخفق دائن ذو اأولوية يف اإ�شعار الطرف امل�شوت امل�شمى باآرائه فيما يتعلق بطلب توجيه تنفيذ يف غ�شون مدة تتيح للطرف امل�شوت امل�شمى اخلا�ش به 
بال�شتجابة عليه بحلول تاريخ توجيه التنفيذ املحدد فيه، فيجب ا�شتبعاد املبلغ الأ�شلي للدين ذي الأولوية امل�شتحق لذلك الدائن امل�شمون من ح�شاب الب�شط 
والقا�شم لذلك احل�شاب الالزم لغر�ش حتديد اإذا ما كان عدد كاف من الدائنني ذوي الأولوية �شوت ل�شالح اتخاذ وكيل الدائنني )اأو توجيه وكيل ال�شمان 

ذي ال�شلة باتخاذ( اإجراء تنفيذي منا�شب اأو اإجراء تنفيذ �شمان.

 وسائل جبر الضرر األخرى 3    1

اأكانت يف  اأخرى يتمتع بها طرف م�شمون )�شواء  اأو و�شائل جرب �شرر  اأن يخل باأي حقوق  اإجراء تنفيذ �شمان  اأو  اإجراء تنفيذي  ل يجوز لأي حق باتخاذ 
القانون، اأو يف الإن�شاف اأو يف غري ذلك( نتيجة لوقوع حادثة تق�شري اأ�شا�شية اأو اأي حادثة تق�شري على اأن تكون كافة احلقوق اأو و�شائل جرب ال�شرر قابلة 
11 )حق اجلهة  اأي حادثة تق�شري مما ذكر وفقا لتفاقية الدائنني ومراعاة لأحكامها والفقرة  اأو  اأ�شا�شية  اأثناء ا�شتمرار حادثة تق�شري  للممار�شة فقط 

الراعية بالعالج( اأدناه.

 اإللغاء التلقائي والحق في التعجيل 6    1

اأي اإلغاء للتزام دائن ذي اأولوية يتم من خالل اإجراء تنفيذ �شيخول )بيد اأنه ل يلزم( كل دائن اآخر ذي اأولوية، وعلى الفور، باإلغاء التزامه بدون احلاجة 
اإلى اأي قرار اآخر من الدائنني.

كما اأن تعجيل اأي جزء من الدين ذي الأولوية اأو كله امل�شتحق لدائن ذي اأولوية عن طريق اإجراء تنفيذي �شوف يخول )ولكن ل ُيلِزم(:

)اأ(  كل دائن اآخر ذي اأولوية، وعلى الفور، باإلغاء التزامه وتعجيل جزء من الدين ذي الأولوية اأو كله امل�شتحق له.

)ب(  كل مقدم حتوط م�شموح به وعلى الفور باإنهاء اأو اإغالق كل ترتيب حتوط مايل بكون طرفًا فيه.

التصويت ككتلة

لأغرا�ش اتخاذ اأي قرار مبوجب اتفاقية الدائنني، يكون الت�شويت يف مبلغ امل�شاركة اخلا�ش بكل جمموعة دائنني ذات اأولوية ملزمة مبوجب اأحكام اتفاقية 
الدائنني ككتلة واحدة بالجماع من قبل الطرف امل�شوت امل�شمى ذي عالقة وفق ما يوجه به الدائنون ذوو الأولوية الذين ي�شكلون جمموعة الدائنني ذات 

الأولوية تلك.

حق الجهة الراعية في العالج . 11

 حق العالج العام 1   11

)اأ(  مع مراعاة اأحكام الفقرة )ب( اأدناه، اإذا علم كل اأو اأي من اجلهات الراعية يف اأي وقت بوجود حدث تق�شري م�شتمر، ف�شيكون لدى اجلهات الراعية 
الت�شديد  التق�شري هذا، مبا يف ذلك احلق يف  باأنه �شروري لعالج مثل حدث  اإجراء  اأي  اتخاذ(  العمل على  احلق )ولي�ش اللتزام( لتخاذ )اأو 
مبا�شرة اإلى الوكيل الإداري ذي العالقة حل�شاب اأي م�شارك يف التمويل ذي الأولوية اأي مبلغ يكون م�شتحقًا وواجب الدفع من قبل مدين بيد اأنه مل 

يتم ت�شديده لكي يتم عالج مثل حدث التق�شري هذا.

واإذا �شددت اأي جهة راعية )اأو اأي جهة منت�شبة لتلك اجلهة الراعية( دفعة بخ�شو�ش مبلغ م�شتحق الدفع من قبل مدين لعالج حدث تق�شري وفق املت�شور 
اأنها �شلفة مبوجب اتفاقية قرو�ش ثانوي، حتل اجلهة الراعية تلك  اأو تعترب على  اأعاله، فعندئذ ما مل تكن مثل هذه الدفعة دفعة �شلفة،  يف الفقرة )ب( 
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)اأو ال�شركة املنت�شبة لها( حمل م�شارك التمويل ذي الأولوية ذي العالقة بالن�شبة حلقوقه )و�شيتم تعليق احلقوق املذكورة حتى تاريخ ال�شرف النهائي( 
بخ�شو�ش ذلك املبلغ.

 إشعار تنفيذ مسبق 1   11

قبل اتخاذ اأي اإجراء تنفيذي، اأي اإجراء تنفيذ �شمان وممار�شة اأي حق اآخر متاح وفق القانون اأو يف الإن�شاف نتيجة حل�شول حالت تق�شري، �شيقوم وكيل 
الدائنني باإعطاء اإ�شعار خطي م�شبق للجهات الراعية )اإ�سعار تنفيذ م�سبق( يحدد فيه اإجراء التنفيذ املقرتح اتخاذه، وبعد ا�شتالم مثل ذلك ال�شعار، يحق 
للجهة الراعية الطلب من اأي دائن ذي اأولوية مل يتم دفع دينه التنازل عن الدين اأو حتويله عن طريق التحديد، يف كل حالة، وفقا لأحكام اتفاقية الأحكام 
العامة ال�شاملة ووثائق التمويل الأخرى، الدين ذي الأولوية امل�شتحق على تلك املدين للدائن ذي الأولوية ذلك اإلى جهة راعية اأو اأكرث و/اأو ل�شركاتها املنت�شبة 

يف مقابل الدفع من قبل اجلهات الراعية ذات العالقة )اأو �شركاتها التابعة( كافة املبالغ القائمة ل�شالح مثل هوؤلء الدائنني ذوي الأولوية.

التسهيالت اإلسالمية. 12

 مشاركو التمويل اإلسالمي 1   11

با�شتثناء ما يت�شور يف وثائق التمويل، يوافق كل مالك ت�شهيل اإ�شالمي )اأو اإذا كان ذلك منطبقًا، وكيل الت�شهيل الإ�شالمي نيابة عنه( وكل م�شارك يف متويل 
اإ�شالمي على: )1( عدم ممار�شة اأي حقوق اإيجار حمظورة، اأو )2( عدم حيازة اأو خالفًا لذلك اتخاذ اأي اإجراء لبيع اأو نقل ملكيتها اأو خالفًا لذلك التخل�ش 
من اأي من حقوقه اأو ملكيته اأو م�شلحته يف اأ�شول الت�شهيل الإ�شالمي اتخاذ اأي اإجراءات اأخرى فيما يتعلق بذلك، يف كل حالة بخالف ما يتعلق بالتنازل عن 

حقوقه اأو نقل حقوقه اأو التزاماته مبوجب وثائق التمويل الإ�شالمي اأو وثائق ت�شهيل ال�شكوك )ح�شب احلالة( اتباعًا لتعليمات وكيل الدائنني.

 عمليات االستعادة اإلسالمية  1   11

يكون كل م�شارك متويل ذي اأولوية ملزمًا ببذل جهود معقولة لتجنب ا�شتخدام اأية مبالغ:

)اأ(  م�شتلمة مبوجب وثيقة متويل اإ�شالمي مقابل دفع عمولة مبوجب اأي من اأدوات التمويل ذات الأولوية الأخرى.

)ب(  بالن�شبة للعمولة امل�شتلمة مبوجب اأي اأداة متويل ذات الأولوية اأخرى مقابل مبالغ م�شتحقة مبوجب وثائق التمويل الإ�شالمي.

اإذا تعذر تفادي ال�شتخدام على النحو املو�شوف اأعاله، يتعني عندئذ اإجراوؤه، ولكن فيما يتعلق بالفقرة )اأ( اأعاله، فاإن على وكيل الدائنني وعلى الفور اإخطار 
وكيل الت�شهيالت الإ�شالمية باملبالغ امل�شتخدمة على النحو املذكور.

 حاالت اإلنهاء والتبعات فيما يتعلق بتسهيالت الصكوك 2   11

يف حال وقوع حادثة خ�شارة كلية فيما يتعلق باأ�شول الإجارة، وتنطبق اأحكام اتفاقية وكالة اخلدمة، فعندئذ وب�شرف النظر عن اأحكام اتفاقية وكالة اخلدمة 
والبند 10-9 )ب( )الدفع امل�شبق الإلزامي – حادثة اخل�شارة الكلية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، فقط لأغرا�ش حتديد مبلغ خم�ش�شات احل�شة 
التنا�شبية التي يتم عملها بخ�شو�ش اللتزامات امل�شمونة، ف�شيفرت�ش وكيل الدائنني و/اأو وكالء ال�شمان اأن مقاول اخلدمة لن يكون ملزمًا بدفع مبلغ عجز 

اخل�شارة الكلية مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة ما مل يتم تلبية بع�ش ال�شروط.

وب�شرف النظر عما تقدم ذكره، اإذا ح�شلت حادثة اخل�شارة الكلية فيما يتعلق باأ�شول الإجارة، ف�شيفرت�ش وكيل الدائنني و/اأو وكالء ال�شمان  )ح�شبما 
ينطبق( اأن يكون مقاول اخلدمة ملزمًا بدفع مبلغ عجز اخل�شارة الكلية بالكامل مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة اخلا�شة بال�شكوك لأغرا�ش حتديد مبلغ اأي 

مطالبة ملمار�شة حقوق التنفيذ مبوجب اتفاقية التمويل.

اإن اأي مطالبة من هذا القبيل من قبل وكيل الدائنني ووكالء ال�شمان )ح�شب املقت�شى( فيما يتعلق مببلغ عجز اخل�شارة الكلية لن يكون عن�شرا حا�شمًا 
وحمددا بحد ذاته بخ�شو�ش ما اإذا كان مبلغ عجزاخل�شارة الكلية قاباًل للدفع من قبل مقاول اخلدمة اأم ل مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة اخلا�شة بال�شكوك.

استخدام متحصالت الضمان. 13

 متحصالت الضمان 1   12

يحق لكل وكيل �شمان الحتفاظ باأي مبالغ م�شتلمة اأو م�شتعادة من قبله كنتيجة لتنفيذ اأي �شمان كما يحق له ا�شتخدامها وفقًا لأحكام اتفاقية الدائنني.
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 أولويات الدفعات بعد التنفيذ 1   12

مع مراعاة الأحكام املنطبقة يف اتفاقية الدائنني، فاإن كافة املبالغ التي يتم ا�شتالمها اأو ا�شتعادتها من قبل وكيل ال�شمان كنتيجة لتنفيذ اأي �شمان، اأو اأي 
كفالة اأخرى، اأو تعوي�ش اأو اأي تاأمني من�شو�ش عليه يف الفقرة 4-8 )ب( )ال�شمان الإ�شايف( من اتفاقية الدائنني، وكافة املبالغ من اأي عملة م�شرتاة، بعد 
اأداء كافة اللتزامات املطلوب دفعها وفق القانون من هذه املبالغ بح�شب الأولوية لاللتزامات امل�شمونة، �شيتم ا�شتخدامها بوا�شطة وكيل ال�شمان وفق الرتتيب 

التايل )اأولويات الدفعات بعد التنفيذ(:  

اأو احلار�ش  اأو مندوب،  ال�شمان  وكيل  اإلى  اأي مدير  قبل  الدفع من  وواجبة  امل�شتحقة  التعوي�ش،  وكافة دفعات  والنفقات،  التكاليف  كافة  دفع  )اأ(  يف 
الق�شائي ولكن غري املدفوعة )جنبا اإلى جنب مع اأي �شريبة مطبقة من�شوبة اإليه وفق ما ن�شت عليه التفاقية( وجميع اللتزامات الأخرى التي 
تكبدها وكالء ال�شمان اأو املندوبون اأو احلار�ش الق�شائي يف تنفيذ �شمان اأو بخالف ذلك يف ممار�شة حقوقهم مبوجب وثائق ال�شمان و بالقدر 
الذي مل يتم تغطيته فيما تقدم،  كافة التكاليف والنفقات، وكافة دفعات التعوي�ش، امل�شتحقة وواجبة الدفع اإلى وكيل �شمان امل�شدر ولكنها غري 

مدفوعة فيما يتعلق بوثائق �شمان امل�شدر.

)ب(  يف متويل الحتياطيات التي قد يطلب تاأ�شي�شها اأي وكيل �شمان لغر�ش تلبية اللتزامات امل�شتقبلية التي تقع �شمن الفقرة )اأ( اأعاله اأو التي قد 
يتطلب القانون املنطبق دفعها من املبالغ املن�شوبة اإلى تنفيذ ال�شمان بح�شب الأولوية لاللتزامات امل�شمونة.

)ج(  يف دفع كافة املبالغ م�شتحقة الدفع للوكالء الإداريني مبوجب وثائق التمويل ب�شفة كل منهم كذلك، وبالقدر الذي مل يتم تغطيته فيما تقدم، اأي 
مبالغ م�شتحقة وواجبة الدفع مبوجب تعهد تكاليف ال�شكوك لأي وكيل اأو مزود خدمة ال�شكوك اأو اأي طرف ثالث ذي �شلة بت�شهيل ال�شكوك.

)د( فيما يتعلق مبتح�شالت تنفيذ وثائق ال�شمان املحلي فقط، يف الدفع اإلى مورد اللقيم بخ�شو�ش مبلغ توريد اللقيم، )�شريطة اأن مل يقم مورد اللقيم 
بخرق اأي التزامات بالتوريد مبوجب اتفاقيات توريد اللقيم و/اأو اأي من التزاماته بالدفع مبوجب اتفاقيات ت�شويق ونقل املنتجات والتي هو طرف فيها 

)ويف هذه احلالة، يتم حجز مثل هذه املبالغ بانتظار البت يف اأي نزاع بخ�شو�ش وجود مثل هذا اخلرق(. 

)هـ( دفع كافة املبالغ امل�شتحقة للدائنني ذوي الأولوية )ما عدا الذين لي�شوا اأطرافًا م�شمونة واأي مورد حتوط �شلع( مبوجب وثائق التمويل فيما يخ�ش 
املطالبات التي ت�شكل مديونية ذات اأولوية.

اإلى املدى الذي ينطبق، يف الدفع اإلى مورد اللقيم لأي مبلغ توريد لقيم قائم اآنذاك. 

)ز( دفع كافة املبالغ امل�شتحقة الدفع ملقدم حتوط ال�شلع والذي هو طرف م�شمون.

)ح( دفع كافة املبالغ امل�شتحقة ِلـ:

الدائنني الثانويني بخ�شو�ش املطالبات التي ت�شكل مديونية ثانوية.   )1(

قرو�ش  واتفاقيات  امل�شاهمني  تعهد  اتفاقية  مبوجب  الدفعات  عن  الناجمة  املطالبات  بخ�شو�ش  لهم(  التابعة  ال�شركات  )اأو  امل�شاهمن   )2(
امل�شاهمني املوؤقتة.

�شامني الكتمال بخ�شو�ش املطالبات الناجمة عن الدفعات التي تتم مبوجب �شمانات الكتمال.   )3(

)ط( يف دفع كافة املبالغ امل�شتحقة لأطراف التمويل اجل�شري حلقوق امللكية وموردي دعم الئتمان املقبولني فيما يخ�ش املطالبات التي ت�شكل مديونية 
ثانوية. 

)ي( وبعد الوفاء الكامل لاللتزامات امل�شمونة، يف الدفع ل�شدارة اأو اأي �شخ�ش اآخر ما ي�شتحقه بخ�شو�ش ذلك.

وكما مت ذكره يف عامل املخاطرة بعنوان "املخاطر املتعلقة بف�شل الإقفال"، تت�شور وثائق التمويل ف�شل الإقفال الذي يوفر حملة ال�شكوك مبوجبه 
املفاو�شات  الثاين. وكجزء من  املايل  الإقفال  واعتبارًا من  ال�شكوك( يف  ت�شهيل  الأويل )عدا  الأولية  ذا  الدين  اإ�شدار �شدارة  قبل  للم�شدر  متوياًل 
امل�شتمرة مع وكالت ائتمان ال�شادرات فيما يخ�ش الرتتيبات بني الدائنني، فمن املحتمل لزوم اإجراء بع�ش التعديالت على اتفاقية الدائنني. مثاًل هناك 
اإمكانية يف حال طلبت وكالت ائتمان ال�شادرات األ يكون مورد اللقيم طرفًا م�شمونًا فيما يتعلق بوثائق ال�شمان اخلارجي، اأن ُتطلب تعديالت لتفاقية 

الدائنني قبل الإقفال املايل الأول والإقفال املايل الثاين، ويف احلالة املذكورة لن تنطبق الفقرة )د( اأعاله.

مبالغ غير كافية

اإذا كان هناك مبالغ غري كافية متوفرة من متح�شالت ال�شمان للوفاء بكافة اللتزامات امل�شار اإليها يف اأي فقرة من الفقارت من )اأ( وحتى )و( اأعاله 
بالكامل، فعندها يتعني ا�شتخدام مثل هذه املتح�شالت للوفاء باللتزامات امل�شار اإليها يف تلك الفقرة بح�شب بالتنا�شب لكل منها.
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استخدام متحصالت ضمانات االكتمال. 14

يتم قيد كافة املبالغ امل�شتلمة اأو امل�شتعادة من قبل اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي مبوجب كل �شمان اكتمال )بعد الوفاء بكافة اللتزامات واملبالغ املطلوب 
دفعها وفق القانون من تلك املبالغ بالأقدمية على مطالبات امل�شتفيدين من �شمان الكتمال ذاك( ل�شالح ح�شاب اأو ح�شابات لدى بنك احل�شاب اخلارجي 

وا�شتخدمها يف ت�شديد دفعات للم�شتفيدين من �شمان الكتمال ذاك من كافة املبالغ امل�شتحقة لهم مبوجب ذلك على اأ�ش�ش مت�شاوية.

وبالقدر الذي يوجد فيه مبالغ غري كافية تعزى اإلى تقدمي طلب مبوجب اتفاقية ال�شمان متاحة لدفع كافة املبالغ امل�شتحقة للم�شتفيدين من �شمان اخلا�شني 
ب�شمان الكتمال ذاك بالكامل، �شيتم ا�شتخدام هذه املبالغ يف تغطية املبالغ امل�شتحقة لأولئك امل�شتفيدين من ال�شمان بالتنا�شب.

بعد دفع كافة املبالغ القائمة للم�شتفيدين من ال�شمان، فاإن اأي ممار�شة جهة راعية حلقوقها بالطلب من الدائنني ذوي الأولوية ذوي العالقة القيام بالتنازل 
لها عن اأو نقل لها ذلك اجلزء من الدين ذي الأولوية ذي العالقة الذي مت ت�شديدها من قبل اجلهة الراعية هذه، تكون خا�شعة لالأحكام املنطبقة من اتفاقية 

الدائنني. 

الضمان المتعلق بدائني التوسعة . 15

قبل تاريخ اكتمال التو�شعة، �شيقوم دائنو التو�شعة مبا يلي:

ال�شمان  املتنازل عنه لأمني ووكيل  التو�شعة )اإلى احلد  واأي مبالغ مالية قائمة ل�شالح ح�شاب �شرف دين  التو�شعة،  اإلى �شمانات  )اأ(  الرجوع فقط 
اخلارجي ومل�شلحة دائني التو�شعة فقط( واأي ح�شاب �شرف حملي اإ�شايف يتم متويله فقط مبتح�شالت من ح�شاب �شرف دين التو�شعة )اإلى احلد 

الذي مت التنازل عنه لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي ومل�شلحة دائني التو�شعة فقط(.

)ب(   مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات، عدم الرجوع اإلى ال�شمان، اأو عدم املطالبة �شد مدين اأو اأي من اأ�شوله بخ�شو�ش دين التو�شعة ولن ي�شتحق اأي 
حقوق ت�شويت تتعلق بتنفيذ ال�شمان والذي لي�ش له اأي اأثر على تاريخ اإكمال التو�شعة اأو اأنه فقط يوؤثر على ال�شمان الذي يخدم م�شلحة جمموعة 

اأخرى من الدائنني ذوي الأولوية فقط.

دائنو التوسعة كدائنين ذوي أولوية. 16

"الدائنون ذوو الأولوية" لأغرا�ش اتفاقية  اأوًل من تاريخ اكتمال التو�شعة، وتاريخ الإ�شتحقاق النهائي، �شيكون "دائنو التو�شعة" هم  يف التاريخ الذي يحل 
الدائنني، و�شيكونون خمولني بتقا�شم ال�شمان مع الدائنني ذوي الأولوية املخولني الآخرين )اإن وجدوا( على اأ�شا�ش من امل�شاواة.

التقاسم. 17

حيثما ي�شتلم اأو ي�شتعيد طرف م�شمون دفعة اأو توزيعات بخ�شو�ش اأو على ح�شاب اأي التزام م�شمون عدا ما كان وفقًا لأولويات الدفعات قبل التنفيذ اأو 
اأولويات الدفعات بعد التنفيذ، ح�شبما احلالة، )بحيث يتم دفع املبالغ امل�شتحقة الدفع على اأي م�شتوى معني من الأولوية بالتنا�شب مع املبالغ امل�شتحقة، ولكن 
مع ا�شتبعاد، يف حالة مورد اللقيم، اأي ت�شامح اأو اإعفاء اأو تخفيف اأو اإفراج اأو اإلغاء طوعي ملبالغ م�شتحقة لها مبوجب اأي اتفاقية توريد لقيم، وامل�شارك يف 
ال�شكوك، وعمليات ال�شتعادة مبوجب الأعباء املن�شاأة وفقًا لوثائق �شمان امل�شدر، )وي�شار اإلى مثل ذلك الطرف امل�شمون بـ "طرف م�ستعيد"(، فعندها، 
فاإن الطرف امل�شتعيد �شيتعامل مع مثل ذلك املبلغ  وفقا لأحكام اتفاقية الدائنني. وهذا قد ي�شمل قيام الطرف امل�شتعيد بدفع مبلغ لوكيل الدائنني م�شاويًا 
للمبلغ امل�شتلم اأو امل�شتعاد ناق�شًا اأي مبلغ يقرر وكيل الدائنني الحتفاظ به من قبل الطرف امل�شتعيد كح�شته من دفعات �شيدفعها، وفقا جلملة من الأمور 

منها، اأولويات الدفعات قبل التنفيذ اأو اأولويات الدفعات بعد التنفيذ، ح�شبما تكون عليه احلالة.

التبعية:. 18

لن مينع اأي طرف مبوجب البند 17 )التبعية( من اتفاقية الدائنني )ح�شبما هي ملخ�شة اأدناه( من ا�شتالم اأو ا�شتعادة مبالغ وفقا لأولويات الدفعات قبل 
التنفيذ اأو اأولويات الدفعات بعد التنفيذ.

 تبعية الدائنين الثانويين، وأطراف تمويل التسهيالت الجسرية لحقوق الملكية ومقدمي الدعم  1   18
االئتماني المقبولين

يوافق كل دائن ثانوي وكل طرف متويل ج�شري حلقوق امللكية على اأن مطالباته بخ�شو�ش الدين الثانوي امل�شتحق له �شتكون اأقل مرتبة من مطالبات م�شاركي 
التمويل ذوي الأولوية وموردي اللقيم بخ�شو�ش املديونية ذات الأولوية.

كما يوافق كل مقدم دعم ائتماين مقبول على اأن مطالباته بخ�شو�ش كافة الدعم الئتماين املقبول التي �شيتم توفريها من قبله ل�شدارة �شتكون اأقل مرتبة 
من مطالبات م�شاركي التمويل ذوي الأولوية وموردي اللقيم بخ�شو�ش املديونية ذات الأولوية.
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 القيود 1   18

قبل تاريخ الإنتهاء النهائي، وبا�شتثناء ما كان وفقًا لأولويات الدفعات قبل التنفيذ اأو اأولويات الدفعات بعد التنفيذ اأو ما كان خالفًا لذلك وفق اأحكام اتفاقية 
الدائنني يف اأي وقت حينما يكون اأي دين قائم ذي اأولوية م�شتحقًا للدائنني ذوي الأولوية ويكون دين مورد اللقيم قائمًا. يتعني على اأي دائن ثانوي، واأي طرف 

متويل ج�شري حلقوق امللكية، اأو مقدم دعم ائتماين مقبول عدم: 

 اأ.  طلب اأو ا�شتالم دفعات اأو اأي توزيعات بخ�شو�ش اأو ب�شبب، ح�شبما تكون عليه احلالة اأي مديونية ثانوية، �شواء اأكان نقدًا اأو عينًا، من �شدارة اأو من اأي 
م�شدر اآخر، اأو ا�شتخدام اأي مبالغ مالية اأو اأ�شول ل�شداد دين، ح�شبما تكون عليه احلالة، اأو اأي مديونية ثانوية.

 ب.  مقا�شة اأي مديونية ثانوية �شد اأي التزامات تتحملها �شدارة.

 ج. ال�شماح باإيجاد، اأو ا�شتالم، اأو �شمان، اأو توفري اأي �شكل من اأ�شكال التاأمني �شد اخل�شارة بخ�شو�ش اأي مديونية ثانوية.

 د. ال�شماح لأي مديونية ثانوية تدعمها وثيقة قابلة للتفاو�ش مع مراعاة الأحكام املحددة يف اتفاقية الدائنني.   

 حادثة إعسار الشركة 2   18

مع مراعاة اأحكام اتفاقية الدائنني، وحيثما تقع حادثة تق�شري وفق البند )25-16( )اإع�شار ال�شركة( من اتفاقية الأحكام العامة:

 اأ. �شتكون املديونية الثانوية يف مرتبة اأقل يف حق الدفع لأي دين ذي اأولوية قائم.

 ب.  الدائن الثانوي، اأو دائن الت�شهيالت اجل�شرية حلقوق امللكية اأو مقدم الدعم الئتماين املقبول، القيام بذلك اإذا وافق وكيل الدائنني عليه )ولكن لي�ش 
بخالف ذلك( على:

1(  تقدمي مطالبات، اأو تنفيذ واإثبات املبلغ امل�شتحق له ب�شبب املديونية ذات الأولوية.

2(  تقدمي املطالبات، اإعطاء �شندات القب�ش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والقيام بكافة الأمور التي يراها منا�شبة ل�شرتاداد املبلغ امل�شتحق له 
على ح�شاب الدين الثانوي.

التدوير / التحويل 2   18

يف اأي وقت قبل الوفاء بالدين ذي الأولوية امل�شتحق للدائنني ذوي الأولوية بالكامل، يلزم اأي دائن ثانوي، اأو اأي طرف متويل ج�شري حلقوق امللكية، اأو اأي 
مقدم دعم ائتماين مقبول )ح�شب احلالة( مبا يلي: )1( حتويل اأي دفعات اأو توزيعات من اأي نوع كان مت ا�شتالمها اأو ا�شرتدادها من قبله بخ�شو�ش اأو ب�شبب  
اأي دين ثانوي بخالف ما كان وفقا لأولويات الدفعات قبل التنفيذ اأو اأولويات الدفعات بعد التنفيذ(، لوكيل الدائنني طلبا ل�شتخدامها وفق اأحكام اتفاقية 

الدائنني، و)2( بانتظار الدفع اأو النقل، يتم الحتفاظ باملبلغ اأمانة للدائنني ذوي الأولوية ومورد اللقيم.

حلول وكالة ائتمان الصادرات محل البوالص ضد المخاطر . 19

تقر الأطراف وتوافق على اأن:

�شوف حتل كل وكالة ائتمان �شادرات تقدم وثيقة تاأمني على خماطر وكالة ائتمان ال�شادرات تلقائيا حمل احلقوق مبوجب اتفاقية الدائنني لدائني وكالة 
ائتمان ال�شادرات التي ت�شتفيد من وثيقة خماطر وكالة ائتمان ال�شادرات تلك وكل وثيقة متويل اأخرى )مبا يف ذلك حقوقها بخ�شو�ش الت�شويت( عند، 

وبقدر، اأي دفعات تتم من قبلها، مبوجب اأو بخ�شو�ش بولي�شة خماطر وكالة ائتمان ال�شادرات.

�شيتم التعامل مع التزامات الدين ذي الأولوية بخ�شو�ش اأي دفعات مت تقدميها، وب�شرف النظر عن الدفعات، على اأنها قائمة لوكالة ائتمان ال�شادرات 
لأغرا�ش وثائق التمويل اإلى اأن يحني وقت الوفاء بها ما مل تكن وكالة ائتمان ال�شادرات قد قدمت تلك الدفعات املالية.

تعيين وكيل الدائنين ووكالء الضمان . 20

حقوقهم  الأخرى،  الأ�شياء  بني  ومن  على،  عالوة  ال�شمان،  ووكالء  الدائنني  وكيل  عزل  اأو  بتعيني  تتعلق  عاليها  متعرف  اأحكامًا  الدائنني  اتفاقية  تت�شمن 
وواجباتهم املتعلقة بتلك ال�شفة.
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 الجهات الراعية والمساهمون. 21

 التبعية بخصوص وثائق المشروع 1   11

اأي مطالبات  امل�شاهمون  ول  الراعية  ترفع اجلهات  لن  اللقيم،  توريد  اتفاقيات  له مبوجب  امل�شتحقة  املبالغ  اللقيم بخ�شو�ش  مورد  بحقوق  الإخالل  بدون 
بخ�شو�ش املبالغ امل�شتحقة لأي منهم مبوجب وثائق امل�شروع بينما يكون اإ�شعار تنفيذ احلجز قائمًا بدون موافقة خطية م�شبقة من وكيل الدائنني.

 التنازل عن ونقل اتفاقية تعهد المساهم أو اتفاقيات القروض الثانوية 1   11

يحظر على اجلهات الراعية وعلى امل�شاهمني التنازل عن اأي من حقوقهم اأو نقل اأي من حقوقهم والتزاماتهم مبوجب اتفاقية تعهد امل�شاهمني اأو اأي اتفاقية 
قرو�ش ثانوية وفقا لأحكام اتفاقية الدائنني.

 التنازل عن اتفاقيات القروض الثانوية – الشركات المنتسبة  2   11

اإلى احلد الذي  توفر اأي �شركة منت�شبة جلهة الراعية قر�ش م�شاهم ثانوي لل�شركة وفقًا لتفاقيات القرو�ش الثانوية، يتعني اأن تقوم كل جهة راعية وم�شاهم 
املن�شو�ش عليها يف  وامل�شالح  بالتنازل عن حقوقها، وملكيتها لالأ�شهم  التفاقية،  تلك  اإبرام مثل  يتم فيه  الذي  التاريخ  له يف  املنت�شبة  اأن اجلهة  ب�شمان 

التفاقية اإلى وكيل ال�شمان املحلي على اأ�شا�ش ي�شبه اإلى حد بعيد نف�ش الأحكام الواردة يف ااتفاقية رهن احل�ش�ش.

 اتفاقيات رهن حصص المساهمين 2   11

يتعهد ال�شركاء باأنه، يف حال اإجراء تغيري يف اأنظمة اململكة ميّكن موؤ�ش�شات الإقرا�ش مثل )الأطراف امل�شمونة( من اتخاذ رهون فعالة على اأ�شهم ال�شركات 
ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شجلة يف اململكة، فاإنهم، �شريطة اأن تكون تكلفة عمل ذلك معقولة من الناحية التجارية، �شيمنحون رهنًا على احل�ش�ش )الأ�شهم( 

اخلا�شة بهم يف �شدارة لوكيل ال�شمان الداخلي.

 الضرائب السعودية المفروضة على الشركاء )المساهمين( 3   11

تتعهد كل جهة راعية وكل م�شاهم ل�شالح �شدارة ووكيل الدائنني، باأنه لحقًا لأي اإخفاق من قبل �شدارة يف دفع اأي �شرائب �شعودية مفرو�شة على امل�شاهمني 
تنفيذا لأحكام اتفاقية احل�شابات، فاإن �شدارة �شتقدم اأو �شتوفر قرو�شا ثانوية للم�شاهمني باملبالغ املطلوبة والتي من �شاأنها اأن متكن �شدارة من دفع كافة 

ال�شرائب ال�شعودية املفرو�شة على امل�شاهمني، على اأ�شا�ش فردي، وفق ما هو من�شو�ش عليه اأدناه:

�شتكون داو واأي �شخ�ش حمول اإليه م�شموح له بالنقل غري مقيم يف اململكة م�شوؤولني عن القرو�ش الثانوية للم�شاهمني من اأجل دفع �شريبة دخل ال�شركات 
و�شريبة ا�شتقطاع توزيعات الأرباح مبا يتنا�شب مع ح�شتها من اإجمايل ح�شة امللكية يف �شدارة من ال�شركاء غري املقيمني يف اململكة.

�شتكون اأرامكو ال�شعودية واأي �شخ�ش حمول اإليه م�شموح له بالنقل مقيم يف اململكة م�شوؤولني عن القرو�ش الثانوية للم�شاهمني من اأجل دفع الزكاة مبا يتنا�شب 
مع ح�شتها من اإجمايل ح�شة امللكية يف �شدارة من امل�شاهمني املقيمني يف اململكة.

�شريطة اأن، وبعد طرح الكتتاب العام، �شيتم اإلزام اأرامكو ال�شعودية على عمل اأو تدبري عمل قرو�ش امل�شاهمني الثانوية ل�شدارة من اأجل متكني �شدارة من 
دفع كافة ال�شرائب ال�شعودية املفرو�شة على امل�شاهمني والتي تعزى اإلى ن�شبة امللكية يف اأ�شهم ال�شركة العامة.

عدم المنافسة

قبل التاريخ الذي يتم فيه الوفاء بالدين ذي الأولوية بالكامل وب�شكل ل رجعة فيه، وبدون الإخالل بحقوق اأي �شامن اكتمال كدائن ت�شهيل ذي اأولوية ل�شريك، 
فاإن اأي حق قد يكون ل�شامن الكتمال عن طريق امل�شاهمة، اأو التعوي�ش اأو احللول اأو بخالف ذلك فيما يتعلق باللتزامات امل�شمونة )كما هي معرفة يف 
�شمان الكتمال الذي هو طرف فيه( بالتناف�ش مع اأمني اأو وكيل ال�شمان اخلارجي اأو اأي م�شتفيد من ال�شمان )كما هو معرف يف �شمان الكتمال الذي هو 
طرف فيه( �شيتم ممار�شته من قبل �شامن الكتمال بالقدر وبالو�شيلة التي يحددها اأمني اأو وكيل ال�شمان اخلارجي، واأن �شامن الكتمال هذا �شيقوم، اإلى 
حني حلول التاريخ الذي يتم فيه الوفاء بالدين ذي الأولوية بالكامل وب�شكل ل رجعة فيه، بالحتفاظ باأي اأموال، اأو حقوق اأو �شمان ح�شل عليه اأو تلقاه ب�شبب 
ممار�شة اأي حقوق نيابة عن اأمني اأو وكيل ال�شمان اخلارجي ل�شتخدامها مقابل اأي التزام يتحمله �شامن الكتمال مبوجب �شمان الكتمال الذي هو طرف 

فيه(.
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 مقدمو التحوط المسموح به ودين التحوط. 22

االنضمام إلى مقدمي التحوط مسموح بهم

حتى يت�شنى ل�شخ�ش يقدم ترتيبات حتوط ال�شتفادة من اأي �شمان اأو �شمان اكتمال، وللتعامل مع اللتزامات النا�شئة عن ترتيبات التحوط تلك كدين حتوط، 
يطلب من ذلك ال�شخ�ش اأن ين�شم اإلى اتفاقية الدائنني كمقدم حتوط م�شموح به من خالل التوقيع على �شند الن�شمام اإلى اتفاقية الدائنني.

قيود التحوط

يف تاريخ الوفاء النهائي اأو قبله، وبا�شتثناء احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من وكيل الدائنني:

مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات )مبا يف ذلك الدفعات املحددة التي تتم وفقًا لأولويات الدفعات بعد التنفيذ(، ل يجوز ل�شدارة عمل، كما لن يطلب اأي مقدم 
حتوط م�شموح به اأن ي�شتلم، اأي دفعات اأو توزيعات بخ�شو�ش دين التحوط، كما لن ميار�ش اأي مقدم حتوط م�شموح به اأي حق يف املقا�شة اأو دمج احل�شابات 

اأو بخالف ذلك ا�شتخدام اأي مبالغ مالية اأو ممتلكات نحو الوفاء باأي ديون حتوط.

لن ميار�ش اأي مقدم حتوط م�شموح به اأي حق يف اإنهاء اأو اإقفال ب�شكل كلي اأو جزئي اأي ترتيبات حتوط م�شموح بها قبل تاريخ ا�شتحقاقها املن�شو�ش عليه 
با�شتثناء ما ت�شمح به اتفاقية الدائنني.

إنهاء ترتيبات التحوط المسموح بها

حال اإ�شعار وكيل الدائنني بقرار اتخاذ اإجراء تنفيذي يقع �شمن نطاق الفقرة )ب( اأو الفقرة )ط( من تعريف الإجراء التنفيذي، ف�شيكون مقدمو التحوط 
امل�شموح بهم ملزمني باإنهاء اأو اإقفال بالكامل اأي اأو كافة ترتيبات التحوط امل�شموح بها قبل تاريخ ا�شتحقاقها املن�شو�ش عليه.

ل يجوز ل�شدارة اإنهاء ترتيبات التحوط امل�شموح بها يف اأي وقت بحلول تاريخ الوفاء النهائي اأو قبله با�شتثناء ما كان وفقا لأحكام وثيقة التحوط امل�شوح بها 
ذات ال�شلة بدون موافقة خطية م�شبقة من وكيل الدائنني.

يحق ملقدم التحوط امل�شموح به اإنهاء اأو اإقفال اأي ترتيبات حتوط م�شموح بها فقط يف احلالت املحددة يف اتفاقية الدائنني، والتي ت�شمل ما يلي:

اإذا تاأخرت �شدارة يف ت�شديد دفعات م�شتحقة مبوجب وثيقة التحوط امل�شموح بها وا�شتمرار هذا التاأخر ملدة 15 يوم عمل.  )اأ ( 

)ب ( اإذا مت حل �شركة �شدارة اأو اأنها اأ�شبحت مع�شرة. 

اإذا اأ�شبحت غري قانونية ملقدم التحوط امل�شموح به اأو �شدارة لالمتثال للتزاماتها مبوجب وثيقة التحوط امل�شموح بها. )ج( 

انضمام الدائنين ذوي األولوية، أو مصدر الصكوك، أو المشارك في الصكوك أو . 23
مصدر السندات

يجوز لأي دائن ذو اأولوية )اأو وكيل نيابة عنه( م�شتحق له الدين ذو الأولوية اأن ين�شم اإلى اتفاقية الدائنني من خالل التوقيع على �شند ان�شمام لتفاقية 
الدائنني، وتقدمي ن�شخة من اأي وثيقة تثبت الدين ذي الأولوية لوكيل الدائنني.

كما يحق لدائن ذي اأولوية اأن يتنازل عن حقوقه اأو ينقل حقوقه والتزاماته فيما يتعلق بوثائق التمويل اإلى �شخ�ش يكون اأو �شي�شبح طرفًا يف اتفاقية الدائنني 
كدائن ذي اأولوية من خالل التوقيع على �شند الن�شمام اإلى اتفاقية الدائنني. 

عند وقوع اأي ديون اإ�شافية ذات اأولوية مبوجب، ووفقا، لأحكام اتفاقية الأحكام العامة، وم�شدر ال�شكوك املعني )وامل�شارك يف ال�شكوك( وم�شدر ال�شندات 
�شين�شم اإلى اتفاقية الدائنني من خالل التوقيع على �شند الن�شمام اإلى اتفاقية الدائنني وتقدميه اإلى وكيل الدائنني.

 التنازل. 24

ل يجوز لأي طرف التنازل عن كافة حقوقه اأو اأي منها اأو اأي من حقوقه اأو التزاماته مبوجب اتفاقية الدائنني با�شتثناء ما مت الن�ش عليه �شراحة يف هذه 
التفاقية.

آليات الدفعات. 25

با�شتثناء ما ن�شت عليه اتفاقية الدائنني اأو ما ورد يف اأي وثيقة متويل اأخرى، �شيتم تقدمي كافة الدفعات من قبل �شدارة مبوجب وثائق التمويل اإلى وكيل 
الإداري مبوجب  للوكيل  الدفع  اآخر م�شتحق  اأي مبلغ  اأو  ت�شهيالت  اتفاقية  اأي  اأو عمولة مبوجب  الأ�شا�شي  باملبلغ  يتعلق  اأي دفعات فيما  الدائنني، ويف حال 
اأحكام اأي اتفاقية ت�شهيالت للوكيل الإداري ذي ال�شلة، اأو يف حال تقدمي دفعات مبوجب اأي وثيقة ت�شهيل �شكوك اأو اأي وثيقة متويل اأخرى ذات �شلة بت�شهيل 
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ال�شكوك، اإلى م�شارك ال�شكوك ذي ال�شلة اأو باأي و�شيلة مبا�شرة يف كل حالة للح�شاب املحدد من قبل الوكيل الإداري ذي ال�شلة، �شيتم تقدمي الدفعات من 
قبل �شدارة اأو اأي طرف اآخر )ح�شبما ينطبق( يف التاريخ امل�شتحق الدفع فيه ويف الوقت ووفقا للمبالغ التي يحددها الوكيل الإداري ذي ال�شلة )كونه وكيل 
الت�شهيل فيما يتعلق بالت�شهيل مو�شع ال�شوؤال، اأو، اإذا مل يتوفر، وكيل الدائنني( كونه متعارف عليه وقت ت�شوية ال�شفقات يف الدولة املعنية ويف مكان تقدمي 

الدفعات.

�شيتم احت�شاب جميع الدفعات التي تقدمها �شدارة مبوجب وثائق التمويل اإلى طرف م�شمون وبدون )وخالية وخال�شة من اأي خ�شومات( مقا�شة اأو طلب 
مقابل عدا املقا�شة وفق ما هو م�شموح به يف وثائق التمويل الإ�شالمية )يف كل حالة، بحيث تكون نافذة يف تاريخ اتفاقية الدائنني(.

الدين الموازي. 26

مت�شيًا مع اأحكام اتفاقية الدائنني، تتعهد �شدارة دون قيد اأو �شرط وبقرار ل رجعة فيه بدفع مبلغ لوكيل ال�شمان الداخلي )اأو، يف حال تقدمي دفعات بعمالت 
اأخرى عدا الريال ال�شعودي، لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي( م�شاو لكل مبلغ م�شتحق من وقت لآخر من قبل �شدارة لأي طرف م�شمون مبوجب اأي وثيقة 
لدائن عندما ي�شبح ذلك املبلغ م�شتحقًا. واأي مبلغ م�شتحق دفعه من هذا القبيل طبقًا لتفاقية الدائنني )الدين املوازي( لن يوؤثر على اللتزامات امل�شاحبة 

ل�شدارة جتاه الطرف امل�شمون ذي ال�شلة مبوجب وثيقة الدائنني ذات العالقة )الدين امل�ساحب(، ب�شرط:

اأن يتم خف�ش دين �شدارة املوازي اإلى احلد الذي يتم معه دفع والوفاء بالدين امل�شاحب ب�شكل ل رجعة فيه.

اأن يتم خف�ش دين �شدارة امل�شاحب اإلى احلد الذي يتم معه دفع والوفاء الدين املوازي ب�شكل ل رجعة فيه.

�شيكون مبلغ دين �شدارة املوازي م�شاويًا يف كل الأوقات ملبلغ دينها امل�شاحب.

 التعديالت واالستثناءات. 27

مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات، يلزم موافقة �شدارة ووكيل الدائنني )الذي يعمل وفق اتفاقية الدائنني( على تعديل اأو ا�شتثناء اأي �شرط من اتفاقية الدائنني 
اأو اأي وثيقة متويل اأخرى. وتت�شمن ال�شتثناءات ما يلي:

ل يجوز عمل اأي تعديل على وثيقة متويل من �شاأنه اأن ينهي اأو يغري حقوق التعبري والتزامات )اأو يفر�ش مزيد من اللتزامات على( مورد اللقيم، اأو اجلهة 
الراعية، اأو �شريك بدون موافقة خطية م�شبقة من مورد اللقيم، اأو اجلهة الراعية، اأو ال�شريك )ح�شبما تكون عليه احلالة(.

ل يجوز عمل اأي تعديل على اأي وثيقة التمويل والذي من �شاأنه اأن )1( يحد من حقوق اأي جهة غري طرف يف اتفاقية وكالة ائتمان ال�شادرات للتنازل عن اأو 
نقل حقوقها والتزاماتها مبوجب اأي وثائق متويل، اأو )2( احلد من حقوق اأي م�شارك متويل ذي اأولوية للتنازل عن اأو نقل حقوقه والتزاماته اإلى اأي جهة غري 

طرف يف اتفاقية وكالة ائتمان ال�شادرات بدون موافقة تلك اجلهة غري الطرف يف اتفاقية وكالة ائتمان ال�شادرات.

ل يجوز عمل اأي تعديل على )1( اأي حكم من اأحكام اأي وثيقة متويل يتعلق بتوقيت، اأو طريقة دفع، اأو مبلغ اأي دفعة مبوجب اأي وثيقة حتوط م�شموح به يكون 
الطرف املحدد املقدم للتحوط امل�شموح به طرفًا فيها، اأو )2( اأي �شرط لتفاقية الدائنني يوؤثر �شلبًا على ترتيب، اأو بخالف ذلك يكون فيه متييزًا ماديًا �شد، 

مقدم حتوط معني م�شموح به بهذه ال�شفة بدون موافقة مقدم التحوط امل�شموح به ذاك.

القانون الحاكم. 28

تخ�شع اتفاقية الدائنني، واأي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنها اأو تتعلق بها للقانون الجنليزي.

 التنفيذ. 29

تنطبق اأحكام التنفيذ الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة، بعد اإجراء جميع التغيريات ال�شرورية، كما لو اأنه قد مت بيانها بالكامل يف اتفاقية الدائنني.

ج. اتفاقية احل�سابات

األطراف . 1

�شدارة، بنك احل�شاب اخلارجي، بنك احل�شاب املحلي، وكالء ال�شمان، ووكيل الدائنني.

تعيين بنوك الحسابات  . 2

تعنّي �شدارة بنك احل�شاب اخلارجي، وبنك احل�شاب املحلي، حليازة وت�شغيل ح�شابات امل�شروع اخلارجية وح�شابات امل�شروع املحلية على التوايل.
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فتح الحسابات. 3

 حسابات المشروع  1   2

لن تقوم �شدارة بفتح، اأو ت�شغيل، اأو الحتفاظ باأي ح�شاب بنكي، اأو ح�شاب اإيداعات اأو وفورات اأو ح�شاب اآخر اأو ح�شاب فرعي با�شتثناء احل�شابات املعّرفة 
لذلك.

 بنوك الحسابات 1   2

الأمريكي  وال�شترياد  الت�شدير  بنك  لدى  ال�شرف  عدا ح�شاب  )ما  اخلارجي  احل�شاب  لبنك  لندن  فرع  لدى  م�شروع خارجي  بكل ح�شاب  الحتفاظ   يتم 
)US Ex-Im(، )اأو اأي ح�شاب رواتب خارجي اآخر( حيث يتم الحتفاظ باحل�شاب لدى فرع نيويورك لبنك احل�شاب اخلارجي(.

يتم الحتفاظ بكل ح�شاب م�شروع حملي يف فرع الريا�ش لبنك احل�شاب املحلي )با�شتثناء ح�شاب الرواتب املحلي احلايل، واأي ح�شاب رواتب حملي اإ�شايف، 
واأي ح�شاب �شرف حملي اإ�شايف، والتي يف كل حالة، يجب الحتفاظ بها وفقًا لتفاقية احل�شابات(.

الضمانات على الحسابات. 4

ُتن�شئ �شدارة �شمانات على ح�شابات امل�شروع )عدا اأي ح�شاب م�شروع م�شتثنى(، واإلى احلد امل�شموح به مبوجب اأي قانون منطبق، على كل ح�شاب اإلزامي 
مل�شلحة الأطراف امل�شمونة املعنية. 

ل يحق لبنوك احل�شابات املطالبة، اأو ممار�شة اأي حق مقا�شة، اأو اأي حق اآخر، اأو و�شيلة جرب اأو �شمانات بالن�شبة للمبالغ القائمة ل�شالح ح�شابات امل�شروع.

تشغيل الحسابات. 5

 االحتفاظ بالحسابات 1   3

مع مراعاة اأحكام اتفاقية احل�شابات، حتتفظ �شدارة بكل من ح�شابات امل�شروع لدى بنك احل�شاب ذي ال�شلة اعتبارًا من تاريخ فتح ح�شاب امل�شروع املعني 
وفقًا لأحكام اتفاقية احل�شابات.

 تحويل العمالت 1   3

مع مراعاة اأحكام اتفاقية احل�شابات، توجه �شدارة كل بنك ح�شاب لتحويل العمالت التي تتلقاها بغري الدولر، اأو اليورو، اأو اجلنيه ال�شرتليني، اأو الريال 
ال�شعودي، اإلى الدولر ، اأو اليورو، اأو اجلنيه ال�شرتليني، اأو الريال ال�شعودي، )ح�شب املطلوب يف اأحكام اتفاقية احل�شابات املنطبقة على ح�شاب امل�شروع ذي 
العالقة(، لقيدها ل�شالح ح�شاب امل�شروع ذي ال�شلة يف يوم حتويلها اإلى العملة ذات ال�شلة، ح�شب �شعر ال�شرف الفوري ال�شائد يف الفرع اأو املكتب الذي 

يقوم بذلك التحويل، يف بنك احل�شاب اخلارجي، اأو املحلي، ح�شب احلالة.

 التعليمات  2   3

مع مراعاة اأحكام اتفاقية احل�شابات ووثائق احل�شاب ذات ال�شلة، يجوز ل�شدارة يف اأي وقت اإجراء عمليات ال�شحب اأو التحويل من اأي ح�شاب م�شروع من 
خالل تقدمي التعليمات وفقًا للنظم والإجراءات املتفق عليها مع بنك احل�شاب ذي ال�شلة من وقت لآخر. 

حساب الصرف الخارجي. 6

 القيود لصالح حساب الصرف الخارجي 1   6

يف وقبل تاريخ التحويل التلقائي )Sweep Date( ، ت�شدد �شدارة، اأو ت�شمن ت�شديد:

)اأ(  جميع م�شاهمات امل�شاركني من حقوق امللكية، مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات املن�شو�ش عليها يف اتفاقية احل�شابات.

 ،))US Ex-Im( ب(  املتح�شالت الآتية من )1( اأي دين ذي اأولوية ذي �شلة )عدا متح�شالت القر�ش املبا�شر من بنك الت�شدير وال�شترياد الأمريكي( 
مبوجب الت�شهيل الئتماين لبنك الت�شدير وال�شترياد الأمريكي، والتي �شيتم دفعها مبا�شرة يف ح�شاب ال�شرف لدى بنك الت�شدير وال�شترياد الأمريكي 
)US Ex-Im(، )2( اأي �شندات بعد الإفراج عنها من ح�شاب اأمانة اإلى احلد غري املطلوب حتويله اإلى ح�شاب �شرف ال�شندات، اأو اأي �شكوك �شيتم 
ا�شتخدامها وفقًا لأحكام وثائق ال�شكوك ذات العالقة، مقومة بالدولر، اأو اأي عملة اأخرى غري الريال ال�شعودي. اإل اإذا وجب �شرف تلك املتح�شالت مبا�شرة 

اإلى اأ�شخا�ش معينني يف ظروف حمددة.
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)ج(  متح�شالت التاأمني قبل الكتمال مقومة بالدولر، اأو اأي عملة اأخرى غري الريال ال�شعودي.

)د(  املبالغ املطلوب قيدها يف ح�شاب ال�شرف اخلارجي، وح�شاب امل�شروع اخلارجي.

)هـ(  العمولت امل�شتحقة من اأي ح�شاب م�شروع خارجي واملطلوب قيدها ل�شالح ح�شاب ال�شرف اخلارجي.

)و(  اأي حتويالت من ح�شاب الأمانة.

)ز(  اأي مبالغ اأخرى مطلوبة اأو م�شموح بقيدها حل�شاب ال�شرف اخلارجي وفقا لتفاقية احل�شابات ووثائق التمويل الأخرى.

اإلى ح�شاب ال�شرف اخلارجي، ما عدا يف حال وجوب ا�شتخدام تلك املبالغ على نحو خا�ش، وت�شمل:

1(  املبالغ التي ت�شتخدم لتمويل ح�شاب احتياطي خدمة الدين، وذلك لتلبية متطلبات الكتمال املن�شو�ش عليها يف اتفاقية الأحكام العامة.

2(  املبالغ التي ت�شتخدم لتمويل ح�شاب الت�شغيل اخلارجي بقدر ي�شاوي جميع تكاليف الت�شغيل املتوقع اأن ت�شبح م�شتحقة ال�شداد من قبل �شدارة 
خارج اململكة يف فرتة الـ 30 يوما التي تعقب مبا�شرة تاريخ اكتمال امل�شروع.

 السحوبات من حساب الصرف الخارجي 1   6

�شتقوم �شدارة يف ومن تاريخ الإقفال املايل حتى تاريخ التحويل التلقائي، بال�شحب من ح�شاب ال�شرف اخلارجي على فرتات ل تزيد من �شهر للمبالغ التالية 
ح�شب الرتتيب التايل لالأولوية:

الرواتب  ح�شابات  اإلى  التحويالت  ذلك  يف  )مبا  امل�شروع  تكاليف  �شداد  اأجل  من  بذلك  املخولني  الأ�شخا�ش  اأو  ال�شخ�ش  اإلى  مبا�شرة  )اأ(  ال�شرف 
اخلارجية وفقًا ملا قد تختار �شدارة يف حالة تكاليف الرواتب(، اأو الإبقاء على هذه الأموال لل�شماح ل�شدارة بالت�شديد، والتي ت�شتحق على �شدارة 
خارج اململكة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع خالل الـ 30 يوما القادمة، اأو اإذا كانت ت�شتحق يف فرتة اأق�شر من ذلك، ت�شدد يف الفرتة التي تنتهي بتاريخ 

اكتمال امل�شروع.

)ب(  التحويل اإلى ح�شاب ال�شرف املحلي )اأو، يف حالة تكاليف الرواتب، اإلى ح�شاب الرواتب املحلي ح�شبما تختاره �شدارة( للمبلغ الالزم للتاأكد من 
اأن ر�شيد ح�شاب ال�شرف املحلي )اأو، يف حالة تكاليف الرواتب ور�شيد ح�شابات الرواتب املحلي( يكفي لت�شديد كافة تكاليف امل�شروع التي تقدر 
�شدارة اأنها واجبة ال�شداد من قبلها يف اململكة خالل الـ 30 يوما القادمة، اأو اإذا كانت ت�شتحق يف فرتة اأق�شر من ذلك، ت�شدد يف الفرتة التي 

تنتهي بتاريخ اكتمال امل�شروع.

)ج(  التحويل حل�شاب الت�شغيل اخلارجي مبلغًا ي�شاوي جميع تكاليف الت�شغيل املقدر اأنها ت�شبح م�شتحقة ال�شداد بوا�شطة �شدارة خارج اململكة يف فرتة 
الـ 30 يوما التي تعقب مبا�شرة تاريخ اكتمال امل�شروع.

)د(  التحويل اإلى )1( ح�شاب خدمة الدين للمبلغ ال�شروري للتاأكد من اأن ر�شيد ح�شاب خدمة الدين ي�شاوي ر�شيد خدمة الدين املطلوب، و)2( ح�شاب 
احتياطي خدمة الدين املبلغ الالزم ل�شمان اأن ر�شيد ح�شاب احتياطي خدمة الدين ي�شاوي الر�شيد املطلوب يف ح�شاب احتياطي خدمة الدين، 

وذلك لتلبية متطلبات الكتمال ح�شب اتفاقية الأحكام العامة.

)هـ(  ت�شديد اأي مبالغ تتعلق بتقا�شم �شايف اإيرادات ما قبل الكتمال وفقًا لتفاقية الأحكام العامة حتى )وبا�شتثناء( تاريخ ال�شتحقاق النهائي .

 نقل رصيد حسابات الصرف 2   6

مع مراعاة �شروط اتفاقية احل�شابات، حتّول �شدارة يف تاريخ التحويل التلقائي، اإلى ح�شاب الإيرادات اخلارجي، ر�شيد ح�شاب ال�شرف اخلارجي )مبا يف 
ذلك اأي مبالغ حمّولة اإلى ح�شاب ال�شرف اخلارجي من ح�شاب ال�شرف املحلي وفقا لتفاقية احل�شابات( .

حساب الصرف المحلي . 7

 القيود لصالح حساب الصرف المحلي  1   7

يف وقبل تاريخ التحويل التلقائي، ت�شدد �شدارة، اأو ت�شمن دفع:

اإلى ح�شاب حمتفظ به داخل اململكة غري ح�شاب  اأي قانون منطبق دفعها مبا�شرة  )اأ(  اأي م�شاهمات يف حقوق امللكية قد ُتطلب من �شدارة مبوجب 
اإلزامي.

اإلى  )ب(  املتح�شالت الناجتة من اأي: )1( مديونية ذات اأولوية منطبقة، )2( اأي �شندات يفرج عنها من ح�شاب اأمانة للحد غري املطلوب حتويلها 
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ح�شاب �شرف ال�شندات، اأو )3( اأي �شكوك مطلوب ا�شتخدامها وفقا ل�شروط وثائق �شفقة ال�شكوك املقومة بالريال ال�شعودي، وما مل يكن مطلوبا 
يف كل حالة من احلالت، دفع هذه املتح�شالت مبا�شرة لأ�شخا�ش حمددين يف ظروف معينة.

تلك  دفع  وجب  اإذا  حالة  كل  اإل يف  ال�شكوك،  ت�شهيل  و)2(  ال�شعودي،  بالريال  مقّوم  �شلة  اأولوية ذي  ذي  دين  اأي )1(  من  الآتية  )ج(  املتح�شالت 
املتح�شالت مبا�شرة اإلى اأ�شخا�ش معينني يف ظروف حمددة:

)د(  متح�شالت التاأمني قبل الكتمال مقومة بالريال ال�شعودي.

)هـ(  مبالغ مطلوب قيدها حل�شاب ال�شرف املحلي وحل�شاب امل�شروع املحلي.

)و(  عمولت م�شتحقة عن اأي ح�شاب م�شروع حملي مطلوب قيدها حل�شاب ال�شرف املحلي.

)ز(  اأي مبالغ اأخرى مطلوب اأو م�شموح باإيداعها يف ح�شاب ال�شرف اخلارجي وفقا لتفاقية احل�شابات ووثائق التمويل الأخرى.

اإلى ح�شاب ال�شرف املحلي، ما عدا يف حال وجوب ا�شتخدام تلك املبالغ على نحو خا�ش، مبا يف ذلك:

1(  املبالغ التي �شت�شتخدم لتمويل ح�شاب احتياطي خدمة الدين، وذلك لتلبية متطلبات الكتمال املبينة يف اتفاقية الأحكام العامة.

2(  املبالغ التي �شت�شتخدم لتمويل ح�شاب الت�شغيل املحلي مببلغ ي�شاوي جميع تكاليف الت�شغيل املقدر اأنها ت�شبح م�شتحقة ال�شداد بوا�شطة �شدارة 
خارج اململكة يف فرتة الـ 30 يوما التي تعقب مبا�شرة تاريخ اكتمال امل�شروع.

 السحوبات من حساب الصرف المحلي 1   7

يحق ل�شدارة يف ومن تاريخ الإقفال املايل حتى تاريخ التحويل التلقائي، �شحب املبالغ التالية من ح�شاب ال�شرف اخلارجي على فرتات ل تزيد من �شهر، 
ح�شب الرتتيب التايل لالأولوية:

)اأ(  ال�شرف مبا�شرة اإلى ال�شخ�ش اأو الأ�شخا�ش املخولني بذلك لت�شديد تكاليف امل�شروع )مبا يف ذلك التحويالت اإلى ح�شابات الرواتب املحلية وفق ما 
قد تختاره �شدارة يف حالة تكاليف الرواتب(، اأو لالحتفاظ بتلك الأموال لل�شماح بت�شديد الدفعات الواجبة الدفع من قبل �شدارة يف اململكة خالل 

الـ 30 يوما القادمة، اأو اإذا كانت ت�شتحق يف فرتة اأق�شر من ذلك، ت�شدد يف الفرتة التي تنتهي بتاريخ اكتمال امل�شروع.

)ب(  التحويل ح�شب خيار �شدارة حل�شاب الت�شغيل املحلي مبلغ ي�شاوي جميع تكاليف الت�شغيل املقدر اأنها ت�شبح م�شتحقة ال�شداد بوا�شطة �شدارة داخل 
اململكة يف فرتة الـ 30 يوما التي تعقب مبا�شرة تاريخ اكتمال امل�شروع.

)ج( ح�شب اإختيار �شدارة، التحويل اإلى )1( ح�شاب خدمة الدين للمبلغ ال�شروري للتاأكد من اأن ر�شيد ح�شاب خدمة الدين ي�شاوي ر�شيد خدمة الدين 
املطلوب، و)2( التحويل حل�شاب احتياطي خدمة الدين بقدر ما هو �شروري ل�شمان اأن ر�شيد ح�شاب احتياطي خدمة الدين ي�شاوي الر�شيد املطلوب 

حل�شاب احتياطي خدمة الدين، وذلك لتلبية متطلبات الكتمال ح�شب اتفاقية الأحكام العامة.

)د(  حتى )وبا�شتثناء( تاريخ التحويل التلقائي، ت�شديد اأي مبالغ تتعلق بتقا�شم �شايف متح�شالت ما قبل الكتمال وفقا لتفاقية الأحكام العامة.

)هـ(  يف تاريخ التحويل التلقائي يتم حتويل ونقل املبلغ اإلى ح�شاب ال�شرف اخلارجي ل�شتخدامه وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.

حساب اإليرادات الخارجي . 8

 القيود لصالح حساب اإليرادات الخارجي 1   8

ت�شمن �شدارة اأن يتم ت�شديد ما يلي اإلى ح�شاب الإيرادات اخلارجي، �شواء مبا�شرة من قبل اجلهة الدافعة، اأو فورًا بعد ا�شتالم اإ�شعار من قبل �شدارة:

)اأ(  اإيرادات الت�شغيل اخلارجية.

)ب(  املبالغ امل�شرتدة من ال�شرائب التي تدفعها �شدارة خارج اململكة.

)ج(  العمولت امل�شتحقة عن اأي ح�شاب م�شروع خارجي مطلوب قيدها حل�شاب الإيرادات اخلارجي وفقا لأحكام اتفاقية احل�شابات.

)د(  ر�شيد ح�شاب الإيرادات املحلي )اإن وجد( املطلوب من وقت لآخر وحتويلها ونقلها اإلى ح�شاب الإيرادات اخلارجي وفقًا لتفاقية احل�شابات.

)هـ(  املبالغ يف ح�شاب احتياطي خدمة الدين امل�شموح بنقلها اإلى ح�شاب الإيرادات اخلارجي وفقا لتفاقية احل�شابات.

)و(  اأي م�شاهمات يف حقوق امللكية تلقتها �شدارة يف اأو بعد تاريخ ا�شتحقاق نقل ر�شيد احل�شاب، مع مرعاة بع�ش ال�شتثناءات يف اتفاقية احل�شابات.
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)ز(  املتح�شالت الآتية من اأي مديونية ذات اأولوية اإ�شافية مت تكبدها يف اأو بعد تاريخ التحويل التلقائي واملقومة بالدولر، اأو اأي عملة اأخرى غري الريال 
ال�شعودي، اإل واإلى احلد الذي تكون فيه من املطلوب اأو م�شموح به ح�شب �شروط اتفاقية احل�شابات دفع هذه متح�شالت اإلى اأي ح�شاب اآخر، مبا 
يف ذلك اأي �شلف من دين التو�شعة و/اأو ديون امل�شروفات الراأ�ش مالية الإ�شافية، اإلى احلد الذي مل يتم فيه اإيداعها يف ح�شاب �شرف دين تو�شعة، 

اأو اأي ح�شاب �شرف لحق.

اتفاقية  ل�شروط  وفقا  اخلارجي  الإيرادات  حل�شاب  امللكية  ونزع  احلوادث  متح�شالت  ح�شاب  من  بنقلها  امل�شموح  احلوادث  متح�شالت  )ح(  جميع 
احل�شابات.

)ط(  املبالغ القائمة ل�شالح ح�شاب ال�شرف اخلارجي يف تاريخ التحويل التلقائي.

)ي(  جميع املبالغ الأخرى التي ت�شلمتها �شدارة فيما يتعلق بامل�شروع خارج اململكة واملقومة بعمالت اأخرى غري الريال ال�شعودي، والتي مل ت�شمح، اأو 
تطلب اأحكام اتفاقية احل�شابات ت�شديدها اإلى اأي ح�شاب اآخر.

)ك(  املبالغ املقيدة ل�شالح ح�شاب الإيرادات اخلارجي وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.

)ل(  اأي مبالغ اأخرى مطلوب قيدها حل�شاب الإيرادات اخلارجي وفقا لتفاقية احل�شابات ووثائق التمويل الأخرى.

وي�شتثنى من ذلك قبل تاريخ النقل النهائي، اأي مبالغ مطلوب قيدها حل�شاب ال�شرف اخلارجي.
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يف ومن تاريخ الإقفال املايل الأول، وحتى اليوم الواقع مبا�شرة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع، �شتقوم �شدارة يف فرتات ل تزيد عن �شهر، ويف نف�ش التواريخ 
التي يتم فيها اإجراء ال�شحوبات املقابلة من ح�شاب الإيرادات املحلي، بنقل املبالغ التالية من ح�شاب الإيرادات اخلارجي، وح�شب الرتتيب التايل لالأولوية:

)اأ(  نقل اإلى ح�شاب الت�شغيل اخلارجي مبلغا م�شاويا ملبلغ تكاليف الت�شغيل امل�شتحقة وواجبة ال�شداد من قبل �شدارة خارج اململكة.

)ب(  ح�شب اختيار �شدارة، نقل اإلى ح�شاب ال�شرف اخلارجي مبلغًا م�شاويًا ملبلغ تكاليف امل�شروع امل�شتحقة والواجبة ال�شداد من قبل �شدارة خارج 
اململكة خالل الـ 30 يوما القادمة، اأو اإذا كانت ت�شتحق يف فرتة اأق�شر من ذلك، ففي الفرتة التي تنتهي بتاريخ اكتمال امل�شروع و/اأو ت�شديد اأي مبلغ 

يتعلق بتقا�شم �شايف اإيرادات ما قبل الكتمال وفقا لتفاقية الأحكام العامة.

)ج(  اإجراء اأي دفعة تتعلق باأي التزام ذي اأولوية )با�شتثناء اأي دفع لأي دفعات اإنهاء ت�شتحق مبوجب اتفاقية حتوط(. 

)د(  لأي غر�ش اآخر قد تختاره �شدارة وت�شمح به وثائق التمويل )مبا يف ذلك الدفع حل�شاب ال�شرف لحق. اأي مبالغ م�شتحقة وواجبة ال�شداد مبوجب 
اأي ديون اأخرى م�شموح بها )مبا يف ذلك ت�شديد اأي دفعات اإنهاء ت�شبح م�شتحقة مبوجب اتفاقية التحوط( ل ت�شكل تكلفة ت�شغيل، واأي �شرائب 

�شعودية مفرو�شة على م�شاهم(.

�شريطة اأن يتم ا�شتخدام متح�شالت قرو�ش امل�شاهمني الثانوية مبا�شرة لت�شديد ال�شرائب ال�شعودية املفرو�شة على امل�شاهم ذات ال�شلة، اإلى احلد الذي 
قدم فيه اأي م�شاهم قرو�شًا ثانوية ل�شدارة بغر�ش ت�شديد ال�شرائب ال�شعودية املفرو�شة على امل�شاهم.

تقوم �شدارة بنقل )واإذا لزم الأمر، بتحويل عملة( املبالغ القائمة ل�شالح ح�شاب الإيرادات اخلارجي، اإلى ح�شاب الإيرادات املحلي اإذا كان ر�شيد ح�شاب 
الإيرادات املحلي غري كاف ل�شداد دفعة بالكامل مطلوبة من ح�شاب الإيرادات املحلي يف تاريخ ال�شداد ذي ال�شلة، ب�شرط اأن يتم هذا النقل على نف�ش م�شتوى 

الأولوية مبوجب احلكم ذي العالقة من املادة 10 )ح�شاب الإيرادات املحلي( من اتفاقية احل�شابات.
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يحق ل�شدارة يف ومن تاريخ اكتمال امل�شروع وحتى تاريخ الإيفاء النهائي، ال�شحب من ح�شاب الإيرادات اخلارجي على فرتات ل تزيد عن �شهر، ويف نف�ش 
التواريخ، ولكن قبل تاريخ اإجراء ال�شحوبات املقابلة من ح�شاب الإيرادات املحلي، املبالغ التالية، وح�شب الرتتيب التايل لالأولوية:

اإلى ح�شاب الت�شغيل اخلارجي )اأو ح�شاب الرواتب اخلارجي يف حالة تكاليف الرواتب( املبالغ الالزمة ل�شمان تقييد تلك الأموال ل�شالح  )اأ(  لنقل 
ح�شاب الت�شغيل اخلارجي لتلبية جميع تكاليف الت�شغيل التي تتوقع �شدارة اأن تكون واجبة ال�شداد خارج اململكة خالل الـ 30 يوما القادمة.

)ب(  لنقل اإلى ح�شاب الت�شغيل املحلي )اأو ح�شاب الرواتب املحلي يف حالة تكاليف الرواتب( املبالغ الالزمة ل�شمان تقييد تلك الأموال ل�شالح ح�شاب 
الت�شغيل املحلي لتلبية جميع تكاليف الت�شغيل التي تتوقع �شدارة اأن تكون واجبة ال�شداد داخل اململكة خالل الـ 30 يوما القادمة.

)ج(  لنقل اإلى ح�شاب احتياطي ال�شيانة يف الفرتة التي تبداأ يف التاريخ الذي ي�شبق بدء فرتة ال�شيانة الرئي�شية بـ 12 �شهرا، ويف فرتات ل تقل عن �شهر 
مبلغًا م�شاويًا لـ 12/1 من مبلغ ال�شيانة الرئي�شية.
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)د(  لت�شديد جميع املبالغ امل�شتحقة والواجبة ال�شداد اإلى وكالء الإدارة، اأو اأي من وكالئهم على التوايل مبوجب اأي وثيقة متويل وذلك ب�شفة كل منهم 
كذلك على التوايل ومل�شارك ال�شكوك وفقًا لأحكام التعهد بتغطية التكاليف فيما يتعلق بالر�شوم وامل�شروفات امل�شتحقة على م�شارك ال�شكوك اإلى 

طرف ثالث اأو مقدم خدمة.

)هـ(  لت�شديد اأي دفعة �شداد اإلزامي م�شبق، دفعة ا�شرتداد، اأو اأي دفعة مبكرة مطلوبة وفقا لتفاقية الأحكام العامة .

)و(  حتى و�شاماًل تاريخ ال�شداد قبل الأخري، )وبعد هذا التاريخ فقط اإلى القدر الالزم لتكميل اأي عجز يف الر�شيد املطلوب يف ح�شاب احتياطي خدمة 
الدين كما يف ذلك التاريخ(، لنقل اإلى ح�شاب احتياطي خدمة الدين مبلغًا بحيث ي�شاوي مبلغ الأموال القائمة يف ح�شاب خدمة الدين يف ذلك 
التوزيع  اأو بخالف ذلك وفقًا ل�شروط  اأو )2( ح�شب اختيار �شدارة مبلغ التمويل  التاريخ.  التاريخ )1( الر�شيد املطلوب خلدمة الدين يف ذلك 

املن�شو�ش عليها يف اتفاقية احل�شابات.

)ز(  اإلى القدر الذي ل يتم فيه الوفاء بذلك بالكامل عن طريق املبالغ القائمة ل�شالح ح�شاب خدمة الدين، لت�شديد اأي من اللتزامات ذات الأولوية 
امل�شتحقة وواجبة الدفع اآنذاك، مبا يف ذلك العمولت، واملبالغ الأ�شلية والر�شوم والتعوي�شات وعالوات الدفع امل�شبق وغريها من املبالغ الواجبة 
الدفع للم�شاركني يف التمويل ذي الأولوية مبوجب وثائق التمويل مبا يف ذلك اأي �شداد اإلزامي اأو ا�شرتداد، اأو دفعة مبكرة مطلوبة مبوجب اتفاقية 

الأحكام العامة.

اإلى ح�شاب احتياطي خدمة الدين مبلغًا بحيث ي�شبح املبلغ القائم ل�شالح احل�شاب م�شاويًا للر�شيد املطلوب يف ح�شاب احتياطي خدمة  )ح(  لنقل 
الدين يف ذلك التاريخ.

)ط(  لت�شديد اأي الدفعة امل�شبقة الإلزامية ذات العالقة وجميع الدفعات امل�شتحقة من �شدارة اإلى م�شارك ال�شكوك بالنيابة عنه وفقًا لتعهد التكاليف 
اخلا�شة بال�شكوك.

)ي(  لت�شديد اأي �شرائب �شعودية مفرو�شة على امل�شاهمني.

)ك(  لت�شديد اأي مبالغ اأخرى م�شتحقة وواجبة ال�شداد مبوجب اأي ديون اأخرى م�شموح بها، )مبا يف ذلك ت�شديد اأي م�شتحقات اإنهاء مبوجب اتفاقية 
التحوط، ل ت�شكل تكلفة الت�شغيل(.

)ل(  لدفع اأي دفعات م�شبقة طوعية، اأو ا�شرتدادات اأو دفعات مبكرة، فيما يتعلق باملديونية ذات الأولوية املت�شورة يف اتفاقية الأحكام العامة.

)م(  لنقل اإلى اأي ح�شاب �شرف لحق، ح�شب خيار �شدارة وفقًا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.

)ن(  لدفع اأي ر�شوم اأو تكاليف اأو نفقات معقولة تكبدتها �شدارة اأو اجلهات الراعية اأو �شركة داو الأوروبية، اأو امل�شاهمني، )اأو اأي من ال�شركات املنت�شبة 
لهم( يف �شبيل احل�شول على واملحافظة على اأي دعم ائتماين مقبول.

)�ش(  لنقل حل�شاب احتياطي ا�شتهالك ال�شندات. 

)ع(  مع مراعاة الوفاء ببع�ش ال�شروط الواردة  يف اتفاقية احل�شابات، يف نقل اأي مبلغ متبقي اإلى ح�شاب التوزيعات. 

�شريطة اأن يتم ا�شتخدام متح�شالت قرو�ش امل�شاهمني الثانوية مبا�شرة لت�شديد ال�شرائب ال�شعودية املفرو�شة على امل�شاهم �شاحب ال�شلة بالقدر الذي 
قدم فيه اأي م�شاهم قرو�شًا ثانوية ل�شدارة بغر�ش ت�شديد ال�شرائب ال�شعودية املفرو�شة على امل�شاهم. 
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بعد اإ�شدار اإ�شعار منع موؤقت، )وقبل اإ�شدار اإ�شعار رفع املنع اأو اإ�شعار منع تنفيذ(، �شتقوم �شدارة ب�شحب من ح�شاب الإيرادات اخلارجي، على فرتات ل تزيد 
عن �شهر، وبح�شب �شياق الرتتيب من حيث الأولوية كما لل�شحب من ح�شاب الإيرادات اخلارجي من تاريخ اكتمال امل�شروع. عدا اأنه يف حالة حادث تق�شري، 

لن ت�شدد الدفعات اإلى ح�شاب احتياطي ا�شتهالك �شندات، اأو ح�شاب التوزيع.

 رصيد حساب اإليرادات الخارجي 3   8

يتم الحتفاظ باأي مبالغ مل يتم ا�شتخدامها يف الت�شديد اأو النقل وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات، يف ح�شاب الإيرادات اخلارجي انتظارًا للم�شي قدمًا يف 
ا�شتخدامها لحقًا وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.
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حساب اإليرادات المحلي. 9

 القيود لصالح حساب اإليرادات المحلي 1   9

ت�شمن �شدارة اأن يتم ت�شديد ما يلي اإلى ح�شاب الإيرادات املحلي �شواء مبا�شرة من قبل اجلهة الدافعة، اأو فورًا بعد ا�شتالم اإ�شعار من �شدارة:

)اأ(  اإيرادات الت�شغيل املحلية.

)ب(  املبالغ امل�شرتدة من ال�شرائب التي تدفعها �شدارة داخل اململكة.

)ج(  العمولت امل�شتحقة عن اأي ح�شاب م�شروع حملي وفقا لتفاقية احل�شابات.

)د(  جميع امل�شاهمات يف حقوق امللكية التي تت�شلمها �شدارة بعد تاريخ اكتمال امل�شروع، حيث يطلب من �شدارة مبوجب اإي قانون منطبق، اأن تودع هذه 
املبالغ يف ح�شاب اآخر داخل اململكة بخالف ح�شاب اإلزامي.

)هـ(  املتح�شالت من اأي دين ذي اأولوية اإ�شايف مت تكبده يف اأو بعد تاريخ النقل النهائي مقّومة بالريال ال�شعودي، اإلى للمدى الذي يكون فيه من املطلوب 
اأو امل�شموح به مبوجب اأحكام اتفاقية احل�شابات ت�شديد املتح�شالت املذكورة لأي ح�شاب اآخر .

)و(  املبالغ الالزمة لالإيداعات يف ح�شاب الإيرادات املحلي وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.

)ز( املبالغ املطلوب قيدها ل�شالح ح�شاب الإيرادات املحلي وفقًا لأحكام اتفاقية اإدارة الدفعات اخلا�شة بال�شكوك.

)ح(  جميع املبالغ الأخرى التي تتلقاها �شدارة ذات ال�شلة بامل�شروع داخل اململكة املقومة بالريال ال�شعودي التي لي�ش من امل�شموح به اأو املطلوب وفقًا 
لأحكام اتفاقية احل�شابات اأن ت�شدد اإلى اأي ح�شاب اآخر. 

)ط(  اأي مبالغ اأخرى يجب قيدها ل�شالح ح�شاب الإيرادات اخلارجي وفقا لأحكام اتفاقية احل�شابات ووثائق التمويل الأخرى.

وي�شتثنى من ذلك اأي مبالغ مطلوب قيدها حل�شاب ال�شرف املحلي، وذلك قبل تاريخ النقل النهائي. 
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يف واعتبارًا من تاريخ الإقفال املايل الأول، وحتى اليوم الأخري يقع مبا�شرة قبل تاريخ اكتمال امل�شروع، ويف فرتات ل تزيد عن �شهر، ويف نف�ش التواريخ التي يتم 
فيها اإجراء ال�شحوبات املقابلة من ح�شاب الإيرادات اخلارجي، ت�شحب �شدارة من ح�شاب الإيرادات املحلي املبالغ التالية، بح�شب الرتتيب التايل لالأولوية:

)اأ(  لنقل اإلى ح�شاب العمليات الت�شغيل مبلغًا م�شاويًا ملبلغ تكاليف الت�شغيل م�شتحقة وواجبة ال�شداد من قبل �شدارة داخل اململكة.

)ب(  لنقل اإلى ح�شاب ال�شرف املحلي، بح�شب اختيار �شدارة، مبلغًا م�شاويًا ملبلغ تكاليف امل�شروع م�شتحقة وواجبة ال�شداد من قبل �شدارة داخل اململكة 
خالل الـ 30 يوما القادمة، اأو اإذا كانت ت�شتحق يف فرتة اأق�شر من ذلك، ففي الفرتة التي تنتهي بتاريخ اكتمال امل�شروع و/اأو ت�شديد اأي مبلغ يتعلق 

بتقا�شم �شايف اإيرادات ما قبل الكتمال وفقًا لتفاقية الأحكام العامة.

)ج(  �شداد اأي مبلغ يتعلق باأي التزامات ذات اأولوية. 

)د(  لأي غر�ش اآخر قد تختاره �شدارة وت�شمح به وثائق التمويل )مبا يف ذلك الت�شديد )1( حل�شاب �شرف لحق. )2( اأي مبالغ م�شتحقة وواجبة 
ال�شداد مبوجب اأي ديون م�شموح بها اأخرى، مبا يف ذلك ت�شديد دفعات اإنهاء ت�شبح م�شتحقة مبوجب اتفاقية حتوط ل ت�شكل تكلفة ت�شغيل، و)3( 

اأي �شرائب �شعودية مفرو�شة على امل�شاهم(.

�شريطة اأن يتم ا�شتخدام متح�شالت قرو�ش امل�شاهمني الثانوية مبا�شرة لت�شديد ال�شرائب ال�شعودية املفرو�شة على امل�شاهم �شاحب ال�شلة بالقدر الذي 
قدم فيه اأي م�شاهم قرو�شًا ثانوية ل�شدارة بغر�ش ت�شديد ال�شرائب ال�شعودية املفرو�شة على امل�شاهم.

اإذا كان ر�شيد ح�شاب  اإلى ح�شاب الإيرادات اخلارجي،  �شتنقل �شدارة )واإذا لزم الأمر، �شتحول عملة( املبالغ القائمة ل�شالح ح�شاب الإيرادات املحلي 
الإيرادات اخلارجي غري كاف ل�شداد دفعة بالكامل مطلوبة من ح�شاب الإيرادات اخلارجي يف تاريخ ال�شداد ذي ال�شلة، ب�شرط اأن يتم هذا النقل على نف�ش 

م�شتوى الأولوية مبوجب احلكم ذي العالقة للبند 9 )ح�شاب الدفعات اخلارجي( من اتفاقية احل�شابات.
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�شتقوم �شدارة يف واعتبارًا من تاريخ اكتمال امل�شروع وحتى تاريخ الإيفاء النهائي، ال�شحب من ح�شاب الإيرادات املحلي ح�شب نف�ش ترتيب الأولوية ويف �شياق 
تواريخ اإجراء ال�شحوبات املقابلة من ح�شاب الإيرادات اخلارجي، عدا اأن تتم عملية ال�شحب من ح�شاب الإيرادات املحلي بعد اإجراء عملية ال�شحب املقابلة 

من ح�شاب الإيرادات اخلارجي.
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 السحوبات من حساب اإليرادات المحلي عند وقوع حادثة تقصير 2   9

بعد اإ�شدار اإ�شعار منع موؤقت، )وقبل اإ�شدار اإ�شعار رفع املنع( �شتقوم �شدارة ب�شحب فقط مبالغ من ح�شاب الإيرادات املحلي، على فرتات ل تزيد عن �شهر، 
وبنف�ش ن�شق الرتتيب من حيث الأولوية كما لل�شحب من ح�شاب الإيرادات املحلي اعتبارًا من تاريخ اكتمال امل�شروع. عدا اأنه يف حالة حادث التق�شري، لن 

ت�شدد الدفعات اإلى ح�شاب احتياطي ا�شتهالك �شندات اأو ح�شاب التوزيع.

 رصيد حساب اإليرادات المحلي 3   9

ي�شمح ل�شدارة بالحتفاظ بر�شيد يف ح�شاب الإيرادات املحلي مببلغ ل يتجاوز جميع تكاليف الت�شغيل املقدرة اأنها واجبة ال�شداد من قبل �شدارة داخل اململكة 
خالل الـ 60 يوما التالية، حيث يتم حتويل اأي ر�شيد متبقي يف احل�شاب ونقله اإلى ح�شاب الإيرادات اخلارجي.

حسابات التشغيل. 10

 القيود لصالح حسابات التشغيل 1    1

تقوم �شدارة بقيد مبالغ ل�شالح ح�شاب الت�شغيل ذي ال�شلة )1( ح�شب خيار �شدارة حقوق ملكية �شلبة، )2( من متح�شالت الديون ذات الأولوية ل�شمان 
اأن ر�شيد ح�شاب الت�شغيل اخلارجي مببلغ ي�شاوي جميع تكاليف الت�شغيل املقدر اأنها واجبة الدفع من قبل �شدارة خارج اململكة خالل فرتة الـ 30 يوما، التي 
تلي مبا�شرة تاريخ اكتمال امل�شروع، )3( من الأحكام ذات ال�شلة الواردة يف اتفاقية احل�شابات و)4( اأي مبالغ مطلوب اأو م�شموح بقيدها حل�شاب الت�شغيل 

ذي ال�شلة، وفقا لأي حكم اآخر من اأحكام اتفاقية احل�شابات ووثائق التمويل الأخرى.

 السحوبات من حسابات العمليات 1    1

يحق ل�شدارة �شحب مبالغ من ح�شاب الت�شغيل ذي ال�شلة، ولكن فقط لت�شديد تكاليف ت�شغيل ت�شبح م�شتحقة وواجبة ال�شداد من قبل �شدارة �شواء داخل 
اأو خارج اململكة، ح�شب القت�شاء، ومن وقت لآخر.

حسابات الرواتب. 11

 القيود لصالح حسابات الرواتب 1   11

تقوم �شدارة بقيد مبالغ ل�شالح ح�شاب الرواتب ذي ال�شلة مبالغ وفقا لأحكام اتفاقية احل�شابات ذات العالقة وح�شب املطلوب اأو امل�شموح بقيدها حل�شاب 
الرواتب ذي ال�شلة وفقًا لأي حكم اآخر من اأحكام اتفاقية احل�شابات ووثائق التمويل الأخرى.

 السحوبات من حساب الرواتب 1   11

يحق ل�شدارة �شحب مبالغ من ح�شاب الرواتب ولكن فقط لدفع تكاليف ت�شغيل ت�شكل تكاليف الرواتب الواجبة الدفع ملوظفيها وامل�شتحقة والواجبة ال�شداد 
من قبل �شدارة، �شواء داخل، اأو خارج اململكة، ح�شب القت�شاء، ومن وقت لآخر.

حساب خدمة الدين . 12

 القيود لصالح حساب خدمة الدين 1   11

تقوم �شدارة بقيد مبالغ ل�شالح ح�شاب خدمة الدين:

)اأ(  مع اإ�شهام حقوق امللكية الثابتة يف متكني �شدارة من اإجراء دفعات بالن�شبة اإلى التزاماتها ذات الأولوية.

)ب(  با�شتخدام مبالغ منقولة من ح�شاب التوزيعات، ح�شب اختيار �شدارة.

)ج(  وفقا لأحكام اتفاقية احل�شابات.

)د(  تلقتها �شدارة مبوجب اأي اتفاقية متويل حتوط م�شموح بها. 

)هـ(  ح�شبما يكون من املطلوب اأو امل�شموح به قيدها ل�شالح ح�شاب خدمة الدين وفقًا لأي حكم اآخر وارد يف اتفاقية احل�شابات ووثائق التمويل الأخرى.

)و(  اأما متح�شالت اأي دين ذي اأولوية )عدا ا�شتخدام "قيد دفرتي"( التي تاأتي يف اأو قبل اليوم الأخري من فرتة التوفر فيما يتعلق بذلك الدين ذي 
الأولوية، وت�شتخدم لالأغرا�ش التالية:
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1.  دفع جميع العمولت والر�شوم مبوجب املديونية ذات الأولوية امل�شتحقة اآنذاك، اأو من املتوقع اأن ت�شتحق قبل تاريخ اكتمال امل�شروع.

2. اأو، متويل ر�شيد املطلوب خلدمة الدين. 

ويجوز يف كل حالة اإيداعها يف ح�شاب خدمة الدين.

 السحوبات من حساب احتياطي خدمة الدين 1   11

مع مراعاة اأحكام اتفاقية احل�شابات، �شت�شحب �شدارة مبالغ من ح�شاب خدمة الدين قبل وقت كاٍف لت�شدد فقط اللتزامات ذات الأولوية للم�شاركني يف 
التمويل ذوي الأولوية، حني ت�شبح هذه اللتزامات م�شتحقة وواجبة ال�شداد، ولي�ش خالف ذلك.

حساب احتياطي خدمة الدين . 13

 القيود لصالح حساب احتياطي خدمة الدين 1   12

تقوم �شدارة بقيد مبالغ ل�شالح ح�شاب احتياطي خدمة الدين: 

)اأ(  مع اإ�شهام حقوق امللكية الثابتة يف متكني �شدارة من اإجراء دفعات بالن�شبة اإلى التزاماتها فيما يتعلق باللتزامات ذات الأولوية.

)ب(  با�شتخدام مبالغ منقولة من ح�شاب التوزيعات، ح�شب اختيار �شدارة. 

)ج(  وفقا لأحكام اتفاقية احل�شابات.

)د(  من خالل توفري دعم ائتماين مقبول فيما يتعلق باملبالغ النقدية القائمة ل�شالح ح�شاب احتياطي خدمة الدين وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات. 

اتفاقية احل�شابات ووثائق  اآخر وارد يف  الدين، وفقًا لأي حكم  امل�شموح به قيدها ل�شالح ح�شاب احتياطي خدمة  اأو  )هـ(  ح�شبما يكون من املطلوب 
التمويل الأخرى.

تودع املتح�شالت الآتية من اأي دين ذي اأولوية ا�شتخدمت قبل تاريخ اكتمال امل�شروع لغر�ش متويل الر�شيد املطلوب خلدمة الدين يف ح�شاب احتياطي خدمة 
الدين.

 السحوبات من حساب احتياطي خدمة الدين 1   12

مع مراعاة اأحكام اتفاقية احل�شابات والأخذ يف العتبار اأي مبلغ ا�شا�شي مبلغًا موؤجاًل، ت�شدد �شدارة  واإلى احلد الذي ل تكون فيه املبالغ القائمة ل�شالح 
ح�شاب خدمة الدين لي�شت كافية ل�شداد دفعات املديونية ذات الأولوية عند ا�شتحقاقها اأي عجز )اأو ذلك اجلزء من العجز املوجود يف ح�شاب احتياطي خدمة 

الدين يف ذلك الوقت( من ح�شاب احتياطي خدمة الدين امل�شاركني يف التمويل ذوي الأولوية املعنيني.

 السحوبات على حساب الدعم االئتماني المقبول 2   12

التوزيع، �شحب مبالغ من ح�شاب احتياطي خدمة الدين عند تقدمي الدعم الئتماين املقبول بالن�شبة للمبالغ  لتلبية متطلبات  يحق ل�شدارة دون احلاجة 
النقدية القائمة ل�شالح ح�شاب خدمة الدين عن طريق نقل مبا�شر اإلى ح�شاب التوزيعات و/اأو اجلهات الراعية و/اأو امل�شاهمني و/اأو داو الأوروبية و/اأو اأي 

من ال�شركات املنت�شبة لهم وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.

 فائض التمويل في حساب احتياطي خدمة الدين 2   12

لن تكون �شدارة ملَزمة باإجراء قيد دائن ل�شالح ح�شاب احتياطي خدمة الدين مببلغ يكون، بعد اإ�شافته اإلى املبلغ القائم اآنذاك ل�شالح ح�شاب احتياطي 
واإلى املدى الذي جتاوز فيه  النهائي.  تاريخ ال�شتحقاق  الأولوية حتى  التمويل ذات  اأدوات  الدفع مبوجب  املبلغ امل�شتحق والواجب  الدين، زائدًا عن  خدمة 
اإجمايل ر�شيد ح�شاب احتياطي خدمة الدين وح�شاب خدمة الدين هذا املبلغ، ي�شبح من حق �شدارة �شحب ذلك املبلغ الزائد، ودفعه حل�شاب الإيرادات 
اخلارجي، اأو ح�شاب الت�شغيل اخلارجي، اأو ح�شاب الت�شغيل املحلي، اأو ح�شاب خدمة الدين و/اأو ح�شاب احتياطي ال�شيانة، لتمويل مثل هذه احل�شابات اإلى 

م�شتوياتها املطلوبة )اإن انطبق ذلك(، اأو اإلى ح�شاب �شرف لحق وفقا لتقدير �شدارة.
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حساب احتياطي الصيانة. 14

 القيود لصالح حساب احتياطي الصيانة 1   12

تقوم �شدارة بقيد مبالغ ل�شالح ح�شاب احتياطي ال�شيانة:

)اأ(  مع اإ�شهام حقوق امللكية الثابتة يف متكني �شدارة من �شمان قيد مبلغ م�شاِو ملبلغ ال�شيانة الرئي�شية املنطبق يف ح�شاب احتياطي ال�شيانة.

)ب(  با�شتخدام مبالغ منقولة من ح�شاب التوزيعات وفق اختيار �شدارة.

)ج(  وفقا لالأحكام ذات ال�شلة من اتفاقية احل�شابات.

)د(  من خالل توفري الدعم الئتماين املقبول فيما يتعلق باملبالغ النقدية القائمة ل�شالح ح�شاب احتياطي ال�شيانة وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات. 

)هـ(  ح�شبما يكون من املطلوب اأو امل�شموح به قيدها ل�شالح ح�شاب احتياطي ال�شيانة وفقًا لأي حكم اآخر وارد يف اتفاقية احل�شابات ووثائق التمويل 
الأخرى .

 السحوبات من حساب احتياطي الصيانة 1   12

مع مراعاة اأحكام اتفاقية احل�شابات، ت�شدد �شدارة اإلى املدى الذي تكون فيه املبالغ القائمة ل�شالح ح�شاب الت�شغيل اخلارجي وح�شاب الت�شغيل املحلي غري 
كافية لتغطية الدفعات بالن�شبة اإلى اجلزء الراأ�ش مايل املوؤيد )sustaining capital portion( من نفقات ال�شيانة التي يتم تكبدها بالن�شبة اإلى حادث 
�شيانة رئي�شي ح�شبما ت�شبح م�شتحقة )اأو ذلك اجلزء من العجز الذي يوجد يف ح�شاب احتياطي ال�شيانة يف ذلك الوقت( من ح�شاب احتياطي ال�شيانة. 

فور انتهاء اأعمال ال�شيانة ال�شاملة الرئي�شية )turnaround( التي تتعلق بحادثة ال�شيانة الرئي�شية ذات ال�شلة، يجوز ل�شدارة نقل كل اأو اأي جزء من املبالغ 
القائمة ل�شالح ح�شاب احتياطي ال�شيانة اإلى ح�شاب الإيرادات اخلارجي.

 السحوبات على حساب الدعم االئتماني المقبول 2   12

التوزيع، �شحب مبالغ من ح�شاب احتياطي ال�شيانة عند تقدمي الدعم الئتماين املقبول بدًل من تلك املبالغ  لتلبية متطلبات  يحق ل�شدارة دون احلاجة 
النقدية عن طريق النقل مبا�شرة اإلى ح�شاب التوزيعات اأو اجلهات الراعية اأو امل�شاهمني اأو داو الأوروبية و/اأو اأي من ال�شركات املنت�شبة لهم وفقا ل�شروط 

اتفاقية احل�شابات.

حساب متحصالت الحوادث ونزع الملكية. 15

 القيود لصالح حساب متحصالت الحوادث ونزع الملكية 1   13

ت�شمن �شدارة اأن تقيد فورًا جميع متح�شالت احلوادث ونزع امللكيات اإلى ح�شاب متح�شالت احلوادث ونزع امللكية وفقا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة. 
اآخر وارد  يف اتفاقية احل�شابات ووثائق  اأو امل�شموح به قيدها ل�شالح ح�شاب متح�شالت احلوادث ونزع امللكية وفقًا لأي حكم  ح�شبما يكون من املطلوب 

التمويل الأخرى.

 السحوبات من حساب متحصالت الحوادث ونزع الملكية 1   13

يحق ل�شدارة ال�شحب من ح�شاب متح�شالت احلوادث ونزع امللكية فقط:

)اأ(  من اأجل )1( ا�شتخدام تلك املبالغ يف تعديالت نزع امللكية، )2( نقل تلك املبالغ الى ح�شاب الت�شغيل اخلارجي، اأو )3( اإجراء �شداد م�شبق اإلزامي 
اأو ا�شرتداد اأو دفعة مبكرة )ح�شب مقت�شى احلال( لدين ذي اأولوية، ويف كل حالة ح�شب املت�شور يف اتفاقية الأحكام العامة.

)ب(  من اأجل )1( ا�شتخدام تلك املبالغ يف اإ�شالح اأو اإعادة حال اأ�شول الت�شهيل الإ�شالمي، )2( ت�شديد تلك املبالغ اإلى اجلهات الراعية اأو امل�شاهمني 
اأو داو الأوروبية و/اأو اأي من ال�شركات املنت�شبة لهم، اأو )3( نقل تلك املبالغ الى ح�شاب الإيرادات اخلارجي، يف كل حالة على حدة وفقًا لأحكام 

اتفاقية الأحكام العامة.

)ج(  من اأجل )1( ا�شتخدام تلك املبالغ يف اإ�شالح اأو اإعادة حال جممع �شدارة، )2( الت�شديد اإلى اجلهات الراعية، اأو امل�شاهمني، اأو داو الأوروبية و/اأو 
اأي من ال�شركات املنت�شبة لهم، اأو )3( نقل تلك املبالغ الى ح�شاب الإيرادات اخلارجي، يف كل حالة على حدة وفقا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة. 

)د(  من اأجل )1( ا�شتخدام تلك املبالغ يف اإعادة بناء اأو ترميم جممع �شدارة اأو )2( اإجراء �شداد م�شبق اإلزامي اأو ال�شرتداد اأو دفعة مبكرة )ح�شب 
مقت�شى احلال( من املديونية ذات الأولوية، ويف كل حالة وفقًا لتفاقية الأحكام العامة.
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حسابات احتياطي استهالك السندات . 16

 القيود لصالح حسابات احتياطي استهالك السندات 1   16

تقوم �شدارة باإجراء قيد ل�شالح ح�شابات احتياطي ا�شتهالك ال�شندات وفقا وامتثاًل لأحكام اتفاقية احل�شابات، ح�شب تقديرها.

 السحوبات من حسابات احتياطي استهالك السندات 1   16

يحق ل�شدارة �شحب املبالغ القائمة ل�شالح اأي من ح�شابات احتياطي ا�شتهالك ال�شندات وفقًا لأحكام وثائق متويل ال�شندات.

حساب صرف بنك التصدير واالستيراد األمريكي. 17

 القيود لصالح حساب صرف بنك التصدير واالستيراد األمريكي 1   17

تعمل �شدارة على اإيداع متح�شالت اأي قر�ش مبا�شر من بنك الت�شدير وال�شترياد الأمريكي مبا�شرة يف ح�شاب ال�شرف لدى بنك الت�شدير وال�شترياد 
الأمريكي.

 السحوبات من حساب صرف بنك التصدير واالستيراد األمريكي 1   17

فور اإيداع متح�شالت اأي قر�ش مبا�شر من بنك الت�شدير وال�شترياد الأمريكي يف ح�شاب ال�شرف ببنك الت�شدير وال�شترياد الأمريكي وفقا ل�شروط اتفاقية 
احل�شابات، تعمل �شدارة على نقل اأي مبالغ قائمة ل�شالح ح�شاب �شرف بنك الت�شدير وال�شترياد الأمريكي اإلى ح�شاب ال�شرف اخلارجي.

حساب فائض حقوق الملكية القابض . 18

 القيود لصالح حساب فائض حقوق الملكية القابض 1   18

الإيرادات اخلارجي  �شتنقل �شدارة مبالغ من ح�شاب  العامة،  الأحكام  اتفاقية  الكتمال يف  قبل  ما  اإيرادات  بتقا�شم �شايف  بالأحكام اخلا�شة  يتعلق  فيما 
وح�شاب الإيرادات املحلي حل�شاب فائ�ش حقوق امللكية القاب�ش ح�شب �شروط اتفاقية احل�شابات.

 السحب من حساب فائض حقوق الملكية القابض 1   18

اإلى املدى املطلوب مبوجب �شروط اتفاقية الأحكام العامة، ت�شحب �شدارة من ح�شاب فائ�ش حقوق امللكية القاب�ش، يف تاريخ �شداد العمولت املنطبق، مبلغًا 
م�شاويًا ملبلغ التقا�شم لل�شداد امل�شبق الإلزامي والدفعة املبكرة على النحو املبني يف اتفاقية الأحكام العامة. بعد اأي عملية �شحب من هذا القبيل، فاإن اأي عمولة 
م�شتحقة على مبلغ التقا�شم من تاريخ النقل ذي ال�شلة اإلى التاريخ الذي تقوم فيه �شدارة بال�شداد الإلزامي امل�شبق اأو الدفعة املبكرة وفقا ل�شروط اتفاقية 

الأحكام العامة يتم نقلها حل�شاب الإيرادات اخلارجي.

حساب التوزيعات . 19

 إجراء القيود لصالح حساب التوزيعات 1   19

مع مراعاة تلبية �شروط معينة يف اتفاقية احل�شابات، يجوز ل�شدارة اإجراء قيد ل�شالح ح�شاب التوزيعات فقط ما يلي:

)اأ(  املبالغ املحولة وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.

)ب(  متح�شالت اأي ديون �شراء تكميلية.

)ج(  اأي مبالغ متح�شالت الديون ذات الأولوية امل�شتخدمة يف ال�شداد املبكر لقرو�ش امل�شاهمني املوؤقتة وفقًا ل�شروط اتفاقية الأحكام العامة.

)د(  اأي مبالغ اأخرى ح�شبما يكون من املطلوب اأو امل�شموح به اإجراء قيدها ل�شالح ح�شاب التوزيعات وفقًا لأى حكم اآخر من اتفاقية احل�شابات ووثائق 
التمويل الأخرى.

يجوز ل�شدارة اأن حتفظ يف ح�شاب التوزيعات اأي عمولة مكت�شبة عن ر�شيد ح�شاب التوزيعات وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.
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 السحب من حساب التوزيعات 1   19

يجوز ل�شدارة يف اأي وقت اأن ت�شحب مبالغ قائمة ل�شالح ح�شاب التوزيعات لأي غر�ش من الأغرا�ش تختاره �شدارة، مبا يف ذلك، اختيار نقل هذه املبالغ 
اإلى اأي ح�شاب اآخر.

 شروط التوزيع  2   19

يحق ل�شدارة اأن تنقل فقط مبالغ من اأحد ح�شابات الإيرادات اإلى ح�شاب التوزيعات عقب ت�شليمها لوكيل الدائنني �شهادة توؤكد اأنه متت تلبية كل من ال�شروط 
التالية:

)اأ(  حلول تاريخ اكتمال امل�شروع.

)ب(  عدم وقوع وا�شتمرار اأي حادث تق�شري.

)ج(  مع مراعاة الفقرة )هـ( اأدناه، يف تاريخ من تواريخ ال�شحب املقرتح )تاريخ التوزيع املقرتح(، قد مت متويل كل من ح�شابات امل�شروع )عدا ح�شاب 
التوزيعات( اإلى امل�شتويات املطلوبة يف مثل هذا الوقت.

)د(  قدمت �شدارة منوذج توزيع ال�شركة يو�شح ما يلي:

. 1 :1 1(  اأن ن�شبة تغطية خدمة الدين الآجلة لكال فرتتي ال�شتة اأ�شهر القادمة من املتوقع األ تقل عن 30

2(  اأن ن�شبة تغطية خدمة الدين الرجعية لفرتة الـ 12 �شهرًا التي تنتهي يف اليوم الأخري من ال�شهر ال�شابق مبا�شرة لتاريخ التوزيع املقرتح ل تقل 
1: 1( )اختبار ن�سبة التوزيع(. عن )30

واأنه ل يوجد اأي نزاع وفقًا لأحكام اتفاقية الأحكام العامة فيما يتعلق بهبوط ن�شبة تغطية خدمة الدين الرجعية اأو ن�شبة تغطية خدمة الدين الآجلة حتت ن�شبة 
1.30: 1، )منازعات ذات �سلة(، �شريطة اأن تكون، اإلى احلد الذي كان فيه ال�شبب احل�شري لعدم قدرة �شدارة على نقل الأموال من ح�شاب الإيرادات 
حل�شاب التوزيعات راجعًا اإلى نزاع ذي �شلة اأدى ل�شتخدام )حق حمجوز( واإذا حدث يف اأعقاب حل النزاع ذي ال�شلة اأن قرر خبري م�شتقل اأنه مت الوفاء 
باختبار ن�شبة التوزيع، فعندئذ فاإنه ب�شرط )اأ( عدم وقوع حادثة تق�شري، اأو اأن حادث التق�شري غري م�شتمر، و )ب( لي�ش هنالك حادثة تق�شري حمتملة مما 
ي�شار اإليها يف  الفقرة 25-1 )عدم الدفع( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شامله. ي�شمح ل�شدارة مبمار�شة احلق املمنوع بعد تاريخ قرار اخلبري امل�شتقل، دون 

النظر اإلى اأي زيادة يف كمية التمويل مطلوبة وفقا للفقرة )هـ( اأدناه.

)هـ(  اإذا كان تاريخ التوزيع املقرتح لي�ش تاريخ اإعادة �شداد، يتم متويل ح�شاب خدمة الدين كما يف تاريخ التوزيع املقرتح حتى م�شتويات احلد الأدنى 
املحدد، �شريطة اأن يكون ل�شدارة حق التوزيع يف اأو خالل:

)و(  30 يوما بعد تاريخ ال�شداد، مبلغا ي�شاوي ر�شيد ح�شاب التوزيعات املتاح للتوزيع يف تاريخ اإعادة ال�شداد ذلك. 

)ز(  �شبعة اأيام عمل من تلبية �شدارة لل�شروط املبينة يف هذا البند، مبلغًا ي�شاوي ر�شيد ح�شاب التوزيعات التي كان متوفرًا يف التاريخ الذي متت فيه 
تلبية تلك ال�شروط.

)ح(  لي�ش هنالك مبالغ اأ�شلية موؤجلة قائمة )عدا عندما يكون مبلغ م�شاٍو لأي مبلغ اأ�شلي موؤجل قد مت حجزه بالكامل يف ح�شاب خدمة الدين )بالإ�شافة 
اإلى اجلزء املعني من مبلغ التمويل((. 

)ط(  يف حال وقوع حادث تخريب اأو ما �شابهه مل تقم �شدارة بالتاأمني �شده، اإعادة حال الأجزاء املت�شررة من جممع �شدارة اإلى حالتها الأ�شلية، اأو 
حتفظ ما هو الأقل من: )1( التكلفة التقديرية لال�شتعادة و )2( املتح�شالت التي كان لُيح�شل عليها لو كان قد مت احل�شول على هذا التاأمني.

الحسابات اإللزامية. 20

 إجراء القيود لصالح الحسابات اإللزامية 1    1

تقوم �شدارة باإجراء قيود ل�شالح احل�شابات الإلزامية مبالغ وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات، اأو خالفًا لذلك ح�شبما يقت�شيه اأي قانون منطبق.

 الحسابات اإللزامية 1    1

�شتقوم �شدارة ب�شحب مبالغ من احل�شابات الإلزامية وفقا لأي قانون منطبق.
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الحسابات األخرى. 21

يجوز ل�شدارة بوا�شطة اإ�شعار اإلى بنك احل�شاب اخلارجي، فتح و�شيانة وت�شغيل يف لندن اأو نيويورك، ح�شاب اآخر واحد اأو اأكرث لل�شرف على دين التو�شعة 
بالدولر الأمريكي اأو باأي عملة اأخرى قابلة للتحويل بحرية، وذلك ح�شريًا على النحو املن�شو�ش عليه وفقا ل�شروط اأي دين تو�شعة يتعلق بتمويل اأو اإعادة 
متويل )ح�شب مقت�شى احلال( التطوير امل�شموح به، اأو مرافق التو�شعة التي يتم متويلها من دين تو�شعة، )ولكن لي�ش غري ذلك(. ميكن حفظ ح�شاب �شرف 

دين التو�شعة الإ�شايف ك�شمان لدائني التو�شعة، فقط طاملا ي�شتفيد دائنو التو�شعة هوؤلء من �شمان اكتمال التو�شعة.

يجوز ل�شدارة بوا�شطة اإ�شعار اإلى بنك احل�شاب اخلارجي، فتح و�شيانة وت�شغيل يف لندن اأو نيويورك، ح�شاب اآخر واحد اأو اأكرث لل�شرف على دين التو�شعة 
بالدولر الأمريكي اأو باأي عملة اأخرى قابلة للتحويل بحرية، لغر�ش وحيد من اأجل متويل اأو اإعادة متويل )ح�شب مقت�شى احلال( اأي تطوير م�شموح به اأو 
مرفق تو�شعة ل يتم متويله من دين تو�شعة، من اأجل نقل مبالغ اإليه من اأحد ح�شابات الإيرادات ح�شب املت�شور يف اتفاقية احل�شابات، وفقًا ل�شروط اتفاقية 
احل�شابات ووثائق التمويل الأخرى وح�شب املطلوب اأو امل�شموح اإيداعه يف ح�شاب �شرف اآخر، ح�شبما يكون من املطلوب اأو امل�شموح به اإجراء قيدها ل�شالح 

ح�شاب �شرف لحق وفقًا لأحكام اتفاقية احل�شابات ووثائق التمويل الأخرى.

 إجراء قيود لصالح حسابات الصرف اإلضافية 1   11

فيما يتعلق بكل مرفق تو�شعة وتطوير م�شموح به، �شوف تدفع �شدارة، اأو تعمل على الدفع مبا�شرة اإلى ح�شاب ال�شرف الإ�شايف ذي ال�شلة ما يلي:

)اأ(  امل�شاهمات يف راأ�ش مال �شدارة من خالل قرو�ش امل�شاهمني الثانوية و/اأو وم�شاهمي التو�شعة.

)ب(  املبالغ امل�شار اإليها يف البند 24-2 )ح�شابات ال�شرف الأخرى( من اتفاقية احل�شابات.

اأو ح�شاب احتياطي خدمة الدين وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات ووثائق  التوزيعات  اإ�شايف من ح�شاب  للنقل لأي ح�شاب �شرف  )ج(  املبالغ املتاحة 
التمويل الأخرى.

)د(  الأموال املتاحة خالفًا لذلك من امل�شاهمني اأو م�شاهمي التو�شعة فيما يتعلق باأي تطوير م�شموح به اأو اأي مرفق تو�شعة.

)هـ(  يف حالة: )1( اأي ح�شاب �شرف دين تو�شعة فقط، ا�شتخدامات اأي دين تو�شعة و )2( ح�شاب �شرف لحق فقط وا�شتخدام اأي دين م�شروفات راأ�ش 
مالية اإ�شافية، ويف كل حالة اإلى احلد الذي تكون فيه �شدارة قد فتحت تلك احل�شابات وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.

)و(  اأي منقولت من ح�شاب اأمانة على النحو الوارد يف الفقرة 24-7 )ح�شابات الأمانة( من اتفاقية احل�شابات.

 السحوبات من حسابات المصروفات اإلضافية 1   11

يجوز ل�شدارة ان ت�شحب فقط مبالغ من ح�شابات امل�شروفات الإ�شافية لأغرا�ش دفع، عند ال�شتحقاق، )1( اأي تكاليف تعديل/تو�شعة اأو )2( نقل مبالغ اإلى 
ح�شاب �شرف حملي اإ�شايف اأو )3( وفقًا ل�شروط اتفاقية احل�شابات، اأو �شروط اأي دين تو�شعة، اأو اأي دين م�شروفات راأ�ش مالية اإ�شافية التي فتح احل�شاب 

ذي ال�شلة بالن�شبة اإليها.

اإذا مت متويل تطوير م�شموح به، اأو مرفق تو�شعة من دين تو�شعة، فاإن الأموال التي يف ح�شاب ال�شرف دين تو�شعة، وح�شاب �شرف الإ�شايف املحلي املقابل )اإن 
وجد( بتاريخ اكتمال التو�شعة، يتم اإيداعها بوا�شطة �شدارة يف ح�شاب الإيرادات اخلارجي، وبعد هذا الإيداع يتم اإغالق ح�شاب ال�شرف الإ�شايف وح�شاب 

ال�شرف الإ�شايف املحلي املقابل )اإن وجد(.

اإذا مل يتم متويل التطوير امل�شموح به، اأو مرفق تو�شعة من دين تو�شعة، فاإن الأموال املحفوظة يف ح�شاب �شرف لحق وح�شاب ال�شرف الإ�شايف املحلي املقابل 
)اإن وجد(، بتاريخ الكتمال املادي وقبول العمل مبوجب عقد البناء ذي ال�شلة مع مقاول البناء املعني، �شوف تودعها �شدارة يف ح�شاب الإيرادات اخلارجي، 

وبعد هذا الإيداع يتم اإغالق ح�شاب ال�شرف الإ�شايف وح�شاب ال�شرف الإ�شايف املحلي املقابل )اإن وجد(.

 حسابات الصرف اإلضافي المحلي 2   11

دين  �شرف  لأي ح�شاب  ال�شعودي م�شاحبة  الريال  اأو  بالدولر  مقّومة  اململكة  داخل  اإ�شافية حملية  �شرف  ح�شابات  وت�شغيل  و�شيانة  فتح  ل�شدارة  يجوز 
التو�شعة، اأو ح�شاب �شرف لحق مت اإن�شاوؤه وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.

اأي ح�شاب �شرف اإ�شايف حملي يجوز متويله من قبل �شدارة فقط مببالغ من ح�شاب ال�شرف الإ�شايف املقابل. يجب األ تتجاوز املبالغ يف اأي ح�شاب �شرف 
حملي اإ�شايف املبلغ الذي تقدر �شدارة اأنه �شروري لت�شديد تكاليف التعديل/التو�شعة الواجبة الدفع يف اململكة خالل الـ 30 يومًا القادمة.

يجوز �شحب الأموال املوجودة يف ح�شاب ال�شرف الإ�شايف املحلي فقط لغر�ش متويل تكاليف التعديل/التو�شعة الواجبة الدفع داخل اململكة، اأو للنقل اإما اإلى 
ح�شاب ال�شرف الإ�شايف املقابل، يف اأي وقت، اأو حل�شاب الإيرادات اخلارجي، عند اإغالق ح�شاب ال�شرف الإ�شايف املقابل، كما هو مو�شح اأعاله.
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حسابات األمانة . 22

يجوز ل�شدارة فتح و�شيانة وت�شغيل ح�شابات اأمانة، فقط بغر�ش تلقي متح�شالت اإ�شدارات الأ�شواق املالية، مبا يف ذلك اأي �شندات )ولكن با�شتثناء اأي 
�شكوك( م�شموح بها وفق اأحكام وثائق التمويل، ومبقت�شى �شروط ذلك الإ�شدار )وي�شار اإلى كل منها بـ "ح�ساب الأمانة"(.

قبل الفراج عن متح�شالت من ح�شاب اأمانة، فاإن اأي من مقدمي مثل هذه املديونية املالية، له حق الرجوع فقط على متح�شالت ح�شاب الأمانة ذي ال�شلة 
بالن�شبة اإلى املبالغ املوجودة فيه. ولي�ش له اأي حقوق اأخرى يف الرجوع على �شدارة بالن�شبة اإلى اأي مبالغ مما ذكر. يتم نقل اأي متح�شالت مفرج عنها من 
ح�شاب اأمانة حل�شاب ال�شرف اخلارجي اأو ح�شاب الإيرادات اخلارجي اأو ح�شاب �شرف دين تو�شعة، اأو ح�شاب �شرف لحق، اأو، يف حالة اأي دين ا�شتبدايل، 

لت�شديد مل�شارك التمويل املعني ذي الأولوية )مع اخل�شوع لأحكام املديونية املالية املذكورة وللمدى امل�شموح به مبوجبها(.

لن يكون لأي من م�شاركي التمويل ذوي الأولوية )عدا مقدمي املديونية بالن�شبة اإلى اإ�شدارات الأ�شواق املالية مما ذكر( اأي حقوق )�شواء عن طريق الأثقال 
اأو غري ذلك( على اأي مبالغ قائمة ل�شالح اأي ح�شاب اأمانة مذكور.

حسابات الصرف على السندات . 23

يجوز ل�شدارة بعد توجيه اإ�شعار لبنك احل�شاب اخلارجي، فتح والحتفاظ بـ وت�شغيل ح�شاب اأو اأكرث من ح�شابات ال�شرف على ال�شندات يف لندن اأو نيويورك 
بالدولر اأو باأي عملة اأخرى قابلة للتحويل بحرية وفقط على النحو املن�شو�ش عليه وفقا ل�شروط اأي عقد �شندات فيما يتعلق بتمويل اأو اإعادة متويل، ح�شبما 

يقت�شيه احلال، اأعمال تطوير م�شموح بها اأو مرفق تو�شعة يتم متويلها من متح�شالت اأي �شندات. 

وميكن حجز ح�شاب �شرف ال�شندات ك�شمان من اأمني حفظ ال�شندات )نيابة عن حملة ال�شندات( وذلك فقط طاملا كان اأمني حفظ ال�شندات ي�شتفيد من 
اأي �شمان اإكمال ال�شندات.

حسابات المصدر . 24

اأو غريه، لأي من ح�شابات امل�شدر، ول تقوم ول  اأحد ح�شابات امل�شروع  باأي دفعة �شواء من  اأو تعمل على القيام  �شوف لن تقوم �شدارة و�شوف لن ت�شمح 
تعمل على القيام ب�شحب اأي مبالغ من اأي ح�شاب من ح�شابات امل�شدر، عدا ما يتم وفقًا ل�شروط وثائق التمويل ووثيقة م�شدر ال�شكوك ذات العالقة والتي 

الحتفاظ بها مبوجبها.

حادث التقصير )اإلخالل(. 25

 وقوع حادث تقصير  1   13

مع مراعاة اأحكام اتفاقية احل�شابات، عند وقوع حادث تق�شري وتقدمي اإ�شعار منع، ت�شتخدم جميع املبالغ املودعة يف ح�شابات امل�شروع بوا�شطة بنك احل�شاب 
)والذي يعمل بناء على تعليمات وكيل الدائنني وفقًا ل�شروط اتفاقية الدائنني( كالتايل:

)اأ(  نحو ت�شديد اأي مبالغ م�شتحقة بخ�شو�ش اأي دين ذي اأولوية.

)ب(  نحو ت�شديد اأي مبلغ اآخر كما هو مت�شور يف اتفاقية احل�شابات، اأو كما يقرر خالف ذلك عمال يف اتفاقية الدائنني. 

ا�شتثمارات  اأي  اأو ت�شفية  ائتماين مقبول،  واإجراء دفعات بني ح�شابات امل�شروع، و�شحب لأي دعم  )ج(  لإجراء عمليات �شحب من ح�شابات امل�شروع 
م�شموح بها )مبا يف ذلك ممار�شة اأي من �شالحيات �شدارة فيما يتعلق بهذه ال�شتثمارات امل�شموح بها(، اأي مبالغ يتم ا�شتالمها من اأمني اأو وكيل 
ال�شمان اخلارجي بعد �شحب اي دعم اإئتماين مقبول �شيتم دفعه يف ح�شاب اإحتياطي خدمة الدين اأو ح�شاب احتياطي ال�شيانة )ح�شبما تكون عليه 

احلالة( يف اأقرب وقت بعد ا�شتالم مثل هذه املبالغ من قبل اأمني اأو وكيل ال�شمان اخلارجي.

 لزوم عدم سحب أموال خالل حادث التقصير 1   13

مع اخل�شوع لأحكام اتفاقية احل�شابات، وبعد وقوع حادث التق�شري وتقدمي اإ�شعار منع تنفيذ، لن يحق ل�شدارة بدون احل�شول على موافقة خطية م�شبقة 
من وكيل الدائنني، ب�شحب اأي اأموال من اأي من ح�شابات امل�شروع، اأو تتعامل باأي �شكل من الأ�شكال مع هذه الأموال، اأو تطلب من بنك احل�شاب التعامل مع 

اأي دعم ائتماين مقبول اأو ا�شتثمارات م�شموح بها.

 عمليات السحب المسموح بها خالل حادثة التقصير 2   13

اإل اإذا مت اإ�شدار اإ�شعار منع التنفيذ، لن يتم منع نقل الأموال من ح�شابات الإيرادات وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.
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إشعار منع التنفيذ أو رفع المنع

�شيقوم وكيل الدائنني بت�شليم اأي اإ�شعار منع اأو اأي اإ�شعار رفع املنع لكل بنك ح�شاب، ولكل وكيل �شمان، و�شدارة، وعلى كل بنك ح�شاب اأن يلتزم بالأحكام 
املتعلقة بذلك عند ا�شتالم الإ�شعار. 

االستثمارات المسموح بها. 26

يحق ل�شدارة، اأداء عمليات ا�شتثمارية م�شموح بها، وحيازتها ونقلها وفقا ل�شروط اتفاقية احل�شابات.

ي�شرتط لل�شماح بال�شتثمار، اأن ت�شمن �شدارة اأن ذلك ال�شتثمار امل�شموح به خا�شع لأعباء ل�شالح وكيل ال�شمان ذي ال�شلة.

تغيير األطراف. 27

ل يجوز ل�شدارة اأو بنوك احل�شابات التنازل عن اأو نقل اأو جتديد اأو الت�شرف خالفًا لذلك بكل اأو اأي من حقوقهم اأو منافعهم اأو التزاماتهم مبوجب اتفاقية 
دون موافقة خطية م�شبقة من وكيل الدائنني )عدا من اأجل اإن�شاء اأو تنفيذ ال�شمان وفقا لوثائق التمويل(.

 القانون الحاكم . 28

تخ�شع اتفاقية احل�شابات، واأي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنها اأو تتعلق بها اإلى القانون الجنليزي وتف�شر مبوجبه.

التنفيذ. 29

تنطبق اأحكام التنفيذ الواردة يف اتفاقية الدائنني، مع تغيري التفا�شيل كما لو  مت بيانها بالكامل يف اتفاقية احل�شابات.

د. �سمانات الكتمال

ضمان االكتمال األولي من داو األوروبية 

األطراف . 1

داو الأوروبية، واأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي.

المستفيدون. 2

امل�شتفيدون من �شمان الوكيل، وامل�شتفيدون من �شمان الدائنني.

الضمان. 3

مع مراعاة اأحكام معينة يف �شمان الكتمال الأويل من داو الأوروبية، ت�شمن داو الأوروبية �شمانًا غري م�شروط، ول رجعة فيه لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي 
ال�شمان اخلارجي  اأمني ووكيل  ا�شتالم مطالبة خطية من  تاريخ  اأيام عمل من  ت�شدد خالل خم�شة  اأن  ال�شمان(،  وامل�شتفيدين من  نف�شها  )وبالنيابة عن 

)مت�شرفًا بناء على تعليمات من وكيل الدائنني( مبلغًا ي�شاوي:

)اأ(  اللتزامات امل�شمونة امل�شتحقة والواجبة ال�شداد يف كل تاريخ ي�شبح فيه اأي من هذه اللتزامات امل�شمونة م�شتحقة وواجبة ال�شداد.

)ب(  اللتزامات امل�شمونة بعد وقوع حادث تق�شري اأ�شا�شي مل تتم معاجلته خالل الفرتات التالية:

1(  يف حال حادث تق�شري اأ�شا�شي يتعلق مبلكية �شدارة، خالل 60 يومًا من تاريخ وقوع مثل ذلك احلادث.

2(  يف حال حادث تق�شري اأ�شا�شي يتعلق بـ: )اأ( عدم م�شروعية عدم �شحة وثائق التمويل امل�شرتكة، )ب( اإع�شار �شدارة، اأو )ج( اإع�شار اأرامكو 
ال�سعودية، خالل 90 يوما اعتبارًا من و�شاماًل تاريخ وقوع مثل ذلك احلادث. 

3(  يف حال حادث تق�شري اأ�شا�شي يتعلق بتدخل احلكومة، خالل 180 يومًا اعتبارًا من و�شاماًل تاريخ وقوع مثل ذلك احلادث.

)ج(  اللتزامات امل�شمونة بعد وقوع حادث تق�شري اأ�شا�شي مل تتم الإ�شارة اإليه يف الفقرة )ب( اأعاله.
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التعويض. 4

مع اخل�شوع لأحكام معينة يف �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية، توافق داو الأوروبية موافقة غري م�شروطة، ول رجعة فيها )بو�شفها �شاحبة اللتزام 
الرئي�شي، ولي�شت فقط �شامنة(، ب�شمان كل م�شتفيد من ال�شمان، بعد ا�شتالمها مطالبة خطية ، عن اأي خ�شارة مت تكبدها من قبل اأي م�شتفيد من �شمان 
ممن ذكروا ناجمة عن كون اأو اأ�شبح اأي التزام م�شمون باطاًل اأو قاباًل لالإبطال اأو غري قابل للتنفيذ، اأو غري نافذ لأي �شبب مهما كان، اإل اأنه لن يتجاوز 
اإجمايل م�شئوليات داو الأوروبية جتاه كل م�شتفيد من ال�شمان يف جممله الن�شبة املعنية من اللتزامات امل�شمونة، والتي كان يحق للم�شتفيد من ال�شمان اأن 
ي�شرتجع من �شدارة باملجموع يف تاريخ تلك املطالبة، لو مل تكن اأو ت�شبح اللتزامات امل�شمونة ذات ال�شلة باطلة اأو قابلة لالإبطال اأو غري قابلة للتنفيذ اأو 

غري نافذة �شد �شدارة.

أوقات الدفع. 5

اإذا مل ين�ش �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية على ت�شديد دفعة معينة يف تاريخ معني، فاإن تلك الدفعة ت�شبح م�شتحقة خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ 
ت�شليم اإ�شعار خطي من اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي )مت�شرفًا بناء على تعليمات من الدائنني( لداو الأوروبية.

المطالبات. 6

يف حال ا�شتمرار وقوع حادث تق�شري يتعلق باإع�شار داو:

)اأ(  ت�شبح اللتزامات امل�شمونة م�شتحقة وواجبة ال�شداد تلقائيا.

)ب(  لن يكون مطلوبًا من اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي تقدمي اأي مطالبة على �شامني الكتمال وفقًا للبند 2-1 )ال�شمان( ل�شمان الكتمال الأويل 
لداو الأوروبية فيما يتعلق بالن�شبة ذات ال�شلة من اللتزامات امل�شمونة. 

تاريخ وقوع حادث تق�شري من هذا  بعد  العمل اخلام�ش  يوم  تلقائيا يف  الأوروبية م�شتحقة  لداو  الأويل  الدفعات مبوجب �شمان الكتمال  )ج(  ت�شبح 
القبيل، ما مل تكن الدفعة املتعلقة بهذا اللتزام قد �شددت بوا�شطة �شدارة وفقا لوثائق التمويل.

اإذا قدم اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي مطالبة خطية ل�شامني الكتمال مبوجب البند 2-1 )ال�شمان( والبند 2-2 )التعوي�ش( ل�شمان الكتمال الأويل لداو 
الأوروبية، فيما يتعلق باأي ن�شبة ذات �شلة من اللتزامات امل�شمونة، يجب: )اأ( اإر�شال ن�شخة من هذا املطالبة اإلى �شامني الكتمال الآخرين، و)ب( تقدمي 
مطالبة خطية )مع ن�شخة اإلى داو الأوروبية( اإلى �شامني الكتمال الآخرين )عدا �شركة داو ك�شامن مبوجب �شمان اكتمال داو الثانوي( مبوجب �شمان 
الكتمال املعني الذي يتعلق بح�شتهم ذات ال�شلة. وعدم المتثال ملا �شبق ذكره يجعل املطالبة �شد داو الأوروبية غري نافذة اإلى حني ا�شتيفاء هذه املتطلبات.

يعترب املبلغ املحدد يف مطالبة يقدمها اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي وفقا ل�شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية اأنه مبلغ الن�شبة ذات ال�شلة من اأي التزام 
م�شمون، اأو املبلغ امل�شتحق من داو الأوروبية، يف حال عدم وجود غ�ش اأو خطاأ وا�شح، دلياًل مبدئيًا على اأن املبلغ امل�شتحق اأ�شبح م�شتحقًا وواجب ال�شداد.

محدودية المبالغ. 7

يجب األ يتجاوز احلد الأق�شى للمبلغ القابل لال�شرتداد من داو الأوروبية يف اأي وقت الن�شبة ذات ال�شلة من اللتزامات امل�شمونة يف تاريخ اأي مطالبة مبوجب 
�شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية ناق�شًا جمموع كل املبالغ التي دفعتها داو الأوروبية مبوجب �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية يف اأو بعد هذا التاريخ.

لن تكون داو الأوروبية م�شئولة عن اأي مبلغ مطالب به �شد �شامن اكتمال اآخر ب�شبب ف�شل هذا الأخري يف الت�شديد بعد تقدمي مطالبة �شداد اأو وفقا لأحكام 
�شمان الكتمال ذي �شلة.

اإلنهاء. 8

مع مراعاة الأحكام التي تتعلق بتجنب املدفوعات )انظر اأدناه(، تنتهي تلقائيًا التزامات داو الأوروبية مبوجب �شمان الكتمال الأويل لداو يف التاريخ الأدين 
حلدوث اأي مما يلي:

)اأ(  تاريخ اكتمال امل�شروع.

)ب(  الت�شديد الكامل من قبل �شدارة للمديونية ذات الأولوية. 

)ج(  ت�شديد احلد الأق�شى ملجموع م�شئولية داو الأوروبية بالكامل.

)د(  توقيع اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي اإبراء ذمة داو  الأوروبية خطيًا من التزاماتها مبوجب �شمان الكتمال الأويل لداو.

)هـ(  تاريخ خروج داو.
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العموالت. 9

اأي مبلغ تدين به داو الأوروبية لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي مبوجب �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية والذي مل ي�شدد )واإلى احلد الذي مل ت�شدد 
فيه العمولة ذات ال�شلة بهذا املبلغ بوا�شطة املدينني وفقًا لوثائق التمويل( يجب اأن يحمل عمولة مبعدل التخلف عن ال�شداد، وي�شتحق ال�شداد من قبل داو 

الأوروبية خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ الطلب املقدم اإليها ح�شب الأ�شول من اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي.

إبطال الدفعات. 10

يف حالة الإع�شار اأو غري ذلك، اأي اإفراج اأو اإبراء ذمة اأو اأي ترتيب اآخر فيما يتعلق باأي التزام م�شمون اأو اأي �شمان قد يحوزه اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي 
عن ذلك اللتزام امل�شمون ا�شتنادًا اإلى اأي دفعة اأو ت�شرف اآخر يتم اإبطاله اأو يجب اإعادة �شداده، وذلك عند الإع�شار اأو خالفًا لذلك، فعندئذ يظل �شمان 
الكتمال الأويل لداو الأوروبية م�شتمرًا وفقا لأحكامه، كما لو اأن الفراج اأو الإبراء اأو الرتتيب الآخر املذكور مل يتم اإعطاءه اأو اإ�شداره فيما يتعلق بالدفعات 

املبطلة اأو املعاد �شدادها اأو غري ذلك من الت�شرفات .

حق الرجوع الفوري. 11

اأو قد يحوزها فيما يتعلق باللتزامات  له  اأو �شمانات قد تكون  اأخرى  اأي حقوق  اأو تنفيذ  التزام يف ممار�شة  اأي  اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي  لي�ش على 
امل�شمونة قبل ممار�شة اأي من احلقوق املمنوحة له بوا�شطة �شمان الكتمال الأويل  لداو الأوروبية، اأو مبوجب اأي قانون منطبق يف �شعيه ل�شرتداد املبالغ 

امل�شتحقة من �شدارة، اأو اأي �شخ�ش اآخر له فيما يتعلق باللتزامات امل�شمونة.

التنازل عن الدفوع. 12

مع اخل�شوع لأحكام معينة يف �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية، فاإن التزامات داو الأوروبية الواردة يف �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية ، اأو اأي 
من حقوقها وال�شالحيات وو�شائل اجلرب املتاحة لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي مبوجب �شمان الكتمال الأويل املقدم  لداو الأوروبية، اأو مبوجب اأي قانون 

منطبق، ل ميكن الإبراء منها، اأو اإ�شعافها اأو التاثري عليها بوا�شطة ما يلي:

اأو ال�شيطرة  اأو امللكية  اأو الوظيفة،  اأو اأي تغيري يف الو�شع  اأو اأي �شخ�ش اآخر،  اأو اإعادة تنظيم �شدارة  اأو الإدارة الق�شائية على  اأو حل،  )اأ(  ت�شفية، 
بالن�شبة ل�شدارة اأو اأي �شخ�ش من هذا القبيل.

)ب(  عدم �شرعية، اأو عدم �شحة اأو عدم نفاذ اأي من اللتزامات امل�شمونة اأو اأي �شمان يف حوزة اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي.

)ج(  منح اأو التفاق على اأي مهلة زمنية اأو اأي نوع من اأنواع الت�شاهل:

1(  اإلى اأو مع �شدارة اأو اأي �شخ�ش اآخر فيما يتعلق باللتزامات امل�شمونة اأو اأي منها.

2(  فيما يتعلق باأي �شمان بحوزة اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي بذلك ال�شدد.

3(  مع مراعاة بع�ش ال�شتثناءات مبوجب �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية، اأي تعديل اأو اأي تغيري اأو اإعفاء اأو اإفراج عن اللتزامات امل�شمونة، 
اأو اأي منها، اأو اأي �شمان بحوزة اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي يتعلق بذلك.

4(  اأي اإخفاق كلي اأو جزئي يف اأخذ اأو اإنفاذ اأي �شمان اأو كفالة اأخرى من املقرتح اأخذها فيما يتعلق باللتزامات امل�شمونة اأو اأي واحد منها.

5(  اأي ف�شل كلي اأو جزئي يف حتقيق قيمة اأي �شمان بحوزة اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي يتعلق باللتزامات امل�شمونة، اأو اأي منها ، اأو اأي اإفراج 
اأو اإبراء اأوتبادل اأو ا�شتبدال بالن�شبة اإلى ذلك.

6(  دون امل�شا�ش بالبند 2-6 )الإنهاء( من �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية، اأي فعل اأو حدث اأو اإغفال قد يوؤدي اإلى الإبراء اأو اإلى اإ�شعاف اأو 
التاأثري على اأي من التزامات �شامني الكتمال، اأو اأي من احلقوق وال�شالحيات وو�شائل اجلرب املتاحة لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي بوا�شطة 

�شمان الكتمال الأويل  لداو الأوروبية، اأو مبوجب اأي قانون منطبق.

عدم المنافسة . 13

مع مراعاة اأحكام معينة يف �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية، وقبل التاريخ الذي يتم فيه نهائيًا وبال رجعة الوفاء باملديونية ذات الأولوية بالكامل:

)اأ(  ل يحق لالأطراف ال�شامنة لالكتمال اأن متار�ش اأي حق قد يعود لداو الأوروبية عن طريق امل�شاهمة، اأو التعوي�ش، اأو حل حمل اأو غري ذلك بالن�شبة 
لاللتزامات امل�شمونة يف التناف�ش مع اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي اأو اأي من م�شتفيدي ال�شمان، اإل اإذا طلب ذلك اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي 

واإلى املدى الذي طلبه، وبالطريقة وال�شروط التي يحددها.
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)ب(  حتتفظ داو الأوروبية باأي اأموال اأو حقوق اأو �شمانات حتوزها اأو التي تلقتها نتيجة ملمار�شة اأي حقوق من هذا القبيل )حتى التاريخ الذي يتم فيه 
اأولوية بالكامل ل رجعة فيه، ودون امل�شا�ش بحقوق داو الأوروبية كدائن من الدائنني امل�شاهمني مبوجب الت�شهيالت  الوفاء نهائيا بكل دين ذي 
ذات الأولوية( بالنيابة عن اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي ل�شتخدامها وفقًا لأي م�شوؤولية على داو الأوربية مبوجب �شمان الكتمال الأويل لداو 
الأوروبية، كما لو كانت هذه الأموال، اأو احلقوق، اأو ال�شمانات بحوزة، اأو تلقاها اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي مبوجب �شمان الكتمال الأويل 
املقدم من داو الأوروبية كما لو كانت تلك الأموال اأو احلقوق اأو ال�شمانات يحوزها اأو تلقاها اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي مبوجب �شمان الكتمال 

الأويل لداو الأوربية.

التعهدات والضمانات. 14

تقدم داو الأوروبية تاأكيدات و�شمانات معينة لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي يف تاريخ �شمان الكتمال الأويل  لداو الأوروبية، وت�شمل هذه البيانات وال�شمانات 
ما يلي بالن�شبة اإلى:

)اأ(  و�شعها ك�شركة و�شالحيتها ك�شركة.

)ب(  اإبرام وتوقيع ح�شب الأ�شول وثائق التمويل التي هي طرف فيها.

)ج(  ال�شالحية القانونية للتزاماتها.

)د(  لي�ش عليها ح�شومات اأو ا�شتقطاعات مطلوبة.

)هـ(  ترتيب التزاماتها على اأ�شا�ش الت�شاوي مبوجب �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية.

)و(  لي�ش عليها دعاوى ق�شائية قائمة اأو مهدد بها.

)ز(  لي�ش عليها تقدمي اأي طلبات تتعلق بال�شريبة اأو �شريبة ختم.

)ح(  م�شاهمتها يف �شدارة.

)ط(  لي�ش لديها موافقات حكومية معلقة.

)ي(  عدم تورطها يف اأعمال غري لئقة اأو ممنوعة.

)ك(  عدم التعار�ش يف اإبرام وت�شليم واأداء �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية مع القانون املعمول به، اأو وثائق داو الأوروبية التاأ�شي�شية، اأو اأي من 
التفاقات التي يف كل حالة هي طرف فيها.

)ل(  مل تقدم اأي دفعات غري لئقة اأو ممنوعة.

يتوجب على داو الأوروبية اأن تكرر يف تاريخ كل �شحب مبوجب الت�شهيالت الأولية، ويف كل تاريخ دفع اأي عمولة، التعهدات وال�شمانات املتعلقة بـ )اأ( و�شعها 
ك�شركة و�شالحيتها ك�شركة. )ب( ال�شالحية القانونية للتزاماتها. )ج( ترتيب التزاماتها على قدم امل�شاواة مبوجب �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية. 
)د( عدم وجود طلبات �شريبة اإيداعية اأو �شريبة دمغة مطلوبة. )هـ( وعدم وجود تعار�ش يف اأداء �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية مع القانون املعمول 
به، ووثائقها التاأ�شي�شية اأو اأي اتفاقات هي طرف فيها. )و( عدم تقدميها لأي دفعات غري لئقة اأو ممنوعة. و)ز( عدم تورطها يف اأعمال غري لئقة اأو غري 

م�شروعة.

تغطية الضرائب . 15

ت�شدد داو الأوروبية جميع املدفوعات املتوجبة عليها مبوجب �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية دون اأي ح�شومات �شريبية، ما مل ي�شتدِع  القانون املنطبق 
ح�شم ال�شرائب.

مع مراعاة اأحكام معينة يف �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية، اإذا كان مطلوبًا من داو الأوروبية اإجراء ح�شم �شريبي مبوجب القانون املعمول، فاإنه �شيتم 
زيادة مقدار الدفعة امل�شتحقة من داو الأوروبية مبوجب �شمان الكتمال الأويل املقدم  لداو الأوروبية مبقدار ي�شاوي )بعد اإجراء ح�شم ال�شرائب( مبلغ 

الدفعة امل�شتحقة لو مل يكن هنالك ح�شم �شريبة.

وسائل جبر الضرر واإلعفاءات . 16

ل يعترب اأي اإخفاق اأو تاأخري من جانب اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي يف ممار�شة اأي حق اأو و�شيلة جرب �شرر مبوجب �شمان الكتمال الأويل  لداو الأوروبية 
اإعفاًء منه، ول مينع ممار�شة فردية اأو جزئية لأي من تلك احلقوق اأو و�شائل جرب ال�شرر اأو غريها من ممار�شة اأي حق اأو عالج اآخر.
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تعويض فروقات العملة. 17

تعّو�ش داو الأوروبية اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي عن اأي خ�شارة يتم تكبدها اأو حتملها نتيجة وجود اأي تباين بني اأ�شعار �شرف العمالت، اإذا كان يتوجب 
التحويل من عملة اإلى اأخرى لأي مبلغ م�شتحق من داو الأوروبية مبوجب �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية، اأو اأي اأمر، اأو حكم ي�شدر فيما يتعلق بهذا 

ال�شمان.

النقل والتنازل. 18

ل يجوز لداو الأوروبية اأن تنقل اأو تتنازل عن حقوقها والتزاماتها مبوجب �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية.

يجوز لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي نقل اأو التنازل عن حقوقه والتزاماته )كليا اأو جزئيا( مبوجب �شمان الكتمال الأويل  لداو الأوروبية، اإلى اأي �شخ�ش 
يت�شرف خلفًا له وجوهريًا بذات �شفة اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي بالنيابة عن امل�شتفيدين من ال�شمان دون احل�شول على موافقة من داو الأوروبية.

القانون الحاكم. 19

يخ�شع �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية وجميع اللتزامات غري التعاقدية النا�شئة عنه، اأو املتعلقة به، للقانون الجنليزي ويف�شر وفقا لذلك القانون.

حل المنازعات. 20

حماكم اجنلرتا لديها الخت�شا�ش احل�شري حلل اأي نزاع ين�شاأ عن اأو فيما يتعلق ب�شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية.

ضمان االكتمال من قبل أرامكو السعودية

يحتوي �شمان الكتمال من قبل اأرامكو ال�شعودية على �شروط ت�شابه �شروط �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية، با�شتثناء ما يتعلق مبا يلي:

األطراف . 21

اأرامكو ال�شعودية واأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي.

أوقات الدفع. 22

اإذا مل ين�ش �شمان الكتمال من قبل اأرامكو ال�شعودية على ت�شديد مبلغ معني بتاريخ معني، فاإن تلك الدفعة ت�شبح م�شتحقة خالل ثمانية اأيام عمل من تاريخ 
ت�شليم اإ�شعار خطي بطلبها.

اإلنهاء. 23

ل ت�شمل اأحكام الإنهاء مبوجب �شمان الكتمال من قبل اأرامكو ال�شعودية تاريخ خروج داو.

التعهدات والضمانات. 24

داو  الأويل من  الكتمال  وردت يف �شمان  كما  ال�شمان اخلارجي  ووكيل  لأمني  وال�شمانات  التعهدات  نف�ش  ال�شعودية  اأرامكو  تقدم  اأدناه،  يرد  ما  با�شتثناء 
الأوروبية.

تخ�شع التعهدات وال�شمانات لل�شروط املبينة اأدناه:

)اأ(  ال�شالحية القانونية للتزاماتها، وذلك وفقًا للرتجمة اإلى اللغة العربية بوا�شطة مرتجم مرخ�ش يف اململكة.

)ب(  عدم وجود ح�شومات اأو اقتطاعات، )ما عدا ن�شبة ال�شتقطاع ال�شريبي احلالية )5%( التي تطّبق حاليًا على بع�ش الدفعات امل�شتحقة لالأطراف 
املقيمة خارج اململكة(.

)ج(  ل توجد دعاوى ق�شائية فعلية اأو مهدد بها قد تكون لها فر�شة معقولة للنجاح، واإذا �شدر قرار �شلبي ب�شاأنها، فقد يكون من املعقول توقع اأن يكون 
لها تاأثري �شلبي ملمو�ش.

)د(  تقدم اأرامكو ال�شعودية اأي�شا تعهدات و�شمانات اإ�شافية بالن�شبة ملا يلي:

1.  اأن توقيعها ل�شمان الكتمال من قبل اأرامكو ال�شعودية ي�شّكل عماًل خا�شًا وجتاريًا، تقوم باأدائه لأغرا�ش خا�شة.

2.  ل حق يف احل�شانة من الدعاوى، اأو تنفيذ الأحكام، اأو احلجز، اأو الأحكام الق�شائية، اأو غريها من الإجراءات القانونية.
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يتوجب على اأرامكو ال�شعودية اأن تعيد يف تاريخ كل �شحب مبوجب املديونية الأولية ذات الأولوية )غري ال�شندات وال�شكوك(، ويف كل تاريخ ت�شدد فيه اأي 
عمولة، تكرار التعهدات وال�شمانات كما هو احلال بالن�شبة اإلى داو الأوروبية مبوجب �شمان الكتمال الأويل من داو الأوروبية. اإ�شافة اإلى ذلك تقوم اأرامكو 
ال�شعودية بتكرار التعهدات وال�شمانات ذات ال�شلة بعدم حقها يف احل�شانة من الدعاوى، اأو تنفيذ الأحكام، اأو احلجز، اأو الأحكام الق�شائية، اأو غريها من 

الإجراءات القانونية.

ضمان االكتمال الثانوي من داو

يحتوي �شمان الكتمال الثانوي لداو على �شروط ت�شابه �شروط �شمان الكتمال الأويل املقدم من داو الأوروبية، اإل على النحو املبني اأدناه:

األطراف . 25

داو واأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي.

الضمان. 26

مع اخل�شوع لأحكام معينة يف �شمان الكتمال الثانوي من داو، ت�شمن داو �شمانًا غري م�شروط وغري قابل للنق�ش لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي )بالأ�شالة 
اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي  اأيام عمل من تاريخ ا�شتالم مطالبة خطية من  اأن ت�شدد خالل ثالثة  عن نف�شها وبالنيابة عن امل�شتفيدين من ال�شمان(، 

)مت�شرفًا بناء على تعليمات من وكيل الدائنني( اإلى �شركة داو، اللتزامات امل�شمونة امل�شتحقة والواجبة الدفع يف ذلك التاريخ.

التعويضات. 27

مع اخل�شوع لأحكام معينة يف �شمان الكتمال الثانوي من داو، توافق �شركة داو موافقة غري م�شروطة وغري قابلة للنق�ش )بو�شفها �شاحبة التزام الأ�شلي( 
بتعوي�ش كل م�شتفيد من ال�شمان بعد ا�شتالمها مطالبة خطية منه، عن اأي خ�شارة تكبدها ذلك امل�شتفيد من ال�شمان نتيجة كون اأو اأ�شبح اأي التزام م�شمون 
باطاًل اأو قاباًل لالإبطال اأو غري قابل التنفيذ اأو غري نافذ لأي �شبب مهما كان �شد داو الأوروبية، اإل اأنه لن يزيد اإجمايل م�شئولية �شركة داو جتاه كل امل�شتفيد 
من ال�شمان جماعيًا مبلغ اللتزامات امل�شمونة التي كان ليحق مل�شتفيد ال�شمان اأن ي�شرتجع من داو الأوروبية باملجموع  يف تاريخ تلك املطالبة، لو مل تكن اأو 

ت�شبح اللتزامات امل�شمونة ذات ال�شلة باطلة، اأو قابلة لالإبطال، اأو غري قابلة للتنفيذ، اأو غري نافذة �شد داو الأوروبية.

المطالبات. 28

اإذا وقعت وا�شتمرت حادثة تق�شري يتعلق باإع�شار داو:

)اأ(  ت�شبح التزاماتها امل�شمونة م�شتحقة وواجبة ال�شداد تلقائيا.

)ب(  لن يكون مطلوبًا من اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي تقدمي اأي مطالبة  ل�شامني الكتمال مبوجب ال�شمان امل�شار اإليه عاليه فيما يتعلق باللتزامات 
امل�شمونة.

)ج(  ت�شبح الدفعات مبوجب �شمان الكتمال الثانوي من داو م�شتحقة تلقائيا يف يوم العمل الثالث بعد التاريخ الذي يجب فيه على داو الأوروبية �شداد 
املبالغ امل�شتحقة وفقًا للبند 2-4 )اأ( )3( )املطالبات(، ل�شمان الكتمال الأويل من داو الأوروبية ما مل تكن داو الأوربية قد قامت ب�شداد تلك 

الدفعات واإلى املدى الذي قد قامت به فيه.

2-2 )التعوي�ش( ل�شمان الكتمال الأويل  2-1 )ال�شمان( والبند  اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي مطالبة خطية ل�شامني الكتمال مبوجب البند  اإذا قدم 
املقدم من داو الأوروبية، فيما يتعلق باللتزامات امل�شمونة، يجب: )اأ( اإر�شال ن�شخة من هذه املطالبة اإلى �شامني الكتمال الآخرين. عدم المتثال ملا �شبق 

ذكره يجعل املطالبة غري نافذة �شد �شركة داو اإلى حني ا�شتيفاء هذه ال�شروط.

يعترب املبلغ املحدد يف املطالبة الذي قدمه اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي وفقا ل�شمان الكتمال الثانوي من داو وكذلك اأي مبلغ لأي التزام م�شمون، اأو املبلغ 
امل�شتحق من �شركة داو مبوجب هذا الأخري، يف حال عدم وجود غ�ش اأو خطاأ وا�شح، دلياًل مبدئيًا لكون ذلك املبلغ م�شتحقًا وواجب ال�شداد. لن تكون داو 
الأوروبية م�شئولة عن اأي مطالبة �شد �شامن اكتمال اآخر ب�شبب ف�شل هذا الأخري يف الت�شديد بعد تقدمي مطالبة �شداد، اأو وفقا ل�شروط �شمان اكتمال ذي 

�شلة.

محدودية المبالغ. 29

يجب األ يتجاوز احلد الأق�شى للمبلغ القابل لال�شرتداد من �شركة داو يف اأي وقت اللتزامات امل�شمونة.
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العموالت. 30

اأي مبلغ تدين به داو لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي مبوجب �شمان الكتمال الثانوي من داو ومل ي�شدد )واإلى احلد الذي مل ت�شدد فيه العمولة عن هذا املبلغ 
بوا�شطة داو الأوروبية ح�شب �شمان الكتمال الأويل املقدم من داو الأوروبية( يجب اأن حتت�شب عليه عمولة مبعدل التخلف عن ال�شداد التي ترتاكم يوميًا من 
تاريخ ال�شتحقاق اإلى تاريخ ال�شداد والوفاء به بالكامل بدون �شروط وب�شكل غري قابل للنق�ش. ولتجنب ال�شك ل يحق للم�شدر ولوكالء �شمان امل�شدر ا�شتالم 

اأي عمولت مرتبطة بالتق�شري مبوجب اتفاقيات ت�شهيالت ال�شكوك. 

اإلنهاء. 31

مع مراعاة البند 3-2 )اإبطال الدفعات( من �شمان الكتمال الثانوي من داو، تنتهي تلقائيًا التزامات �شركة داو يف ظل �شمان الكتمال الثانوي من داو يف 
التاريخ الأدنى حلدوث اأي مما يلي:

)اأ(  تاريخ اكتمال امل�شروع. 

)ب(  ت�شديد داو الأوروبية اللتزامات امل�شمونة بالكامل. 

)ج(  تاريخ خروج داو. 

)د(  توقيع اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي لبيان اإفراج مكتوب لداو الأوروبية عن التزاماتها مبوجب �شمان الكتمال الأويل من داو الأوروبية. 

حق الرجوع الفوري. 32

اأو يتمتع بها فيما يتعلق باللتزامات  اأو �شمانًا اآخر قد يحوزها  اأو تنفيذ اأي حقوق اأخرى  اأي التزام يف ممار�شة  لي�ش على اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي 
امل�شمونة قبل ممار�شة اأي من احلقوق املمنوحة له بوا�شطة �شمان الكتمال الثانوي من داو، اأو مبوجب اأي قانون منطبق يف �شعيه ل�شرتداد املبالغ امل�شتحقة 

من داو الأوروبية، اأو اأي �شخ�ش اآخر يت�شل باللتزامات امل�شمونة.

اإلعفاء والتنازل عن الدفوع. 33

مع اخل�شوع لأحكام معينة يف �شمان الكتمال الثانوي من داو، فاإن التزاماتها الواردة يف ذلك ال�شمان اأو اأي من حقوقها و�شالحياتها وو�شائل اجلرب املتاحة 
لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي مبوجب �شمان الكتمال الثانوي من داو، اأو مبوجب القانون املعمول به، ل ميكن التخل�ش منها، اأو اإ�شعافها اأو التاثري عليها 

بوا�شطة:

)اأ(  ت�شفية، اأو حل، اأو اإدارة، اأو اإعادة تنظيم داو الأوروبية، اأو اأي �شخ�ش اآخر، اأو اأي تغيري يف و�شع،  اأو وظيفة اأو ملكية اأو ال�شيطرة على داو الأوروبية، 
اأو اأي �شخ�ش من هذا القبيل.

)ب(  عدم �شرعية، اأو عدم �شحة اأو عدم قابلية تنفيذ، اأو عدم نفاذ اأي من اللتزامات امل�شمونة اأو اأي من ال�شمانات التي يف حوزة اأمني ووكيل ال�شمان 
اخلارجي.

)ج(  منح اأو التفاق على اأي مهلة زمنية اأو اأي من اأنواع الت�شاهل.

)د(  اإلى اأو مع داو الأوروبية، اأو اأي �شخ�ش اآخر فيما يتعلق باللتزامات امل�شمونة اأو اأي منها. 

)هـ(  فيما يتعلق باأي �شمان بحوزة اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي يف ذلك ال�شدد.

)و(  اأي تعديل اأو اأي تغيري اأو اإعفاء، اأو اإفراج من اللتزامات امل�شمونة، اأو اأي منها، اأو اأي �شمان بحوزة اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي يتعلق بذلك.

)ز(  اأي اإخفاق كلي او جزئي يف اأخذ اأو ا�شتكمال اأخذ اأي �شمان اأو كفالة اأخرى من املقرتح اأخذها فيما يتعلق باللتزامات امل�شمونة، اأو اأي واحد منها.

)ح(  اأي ف�شل كلي اأو جزئي يف حتقيق قيمة اأي �شمان بحوزة اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي يتعلق باللتزامات امل�شمونة، اأو اأي منها، اأو اأي اإفراج اأو 
اإبراء اأو تبادل اأو ا�شتبدال بالن�شبة اإلى ذلك، اأو )ز( دون امل�شا�ش بالبند 2-6 )الإنهاء( من �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية، اأي فعل اأو حدث 
اأو اإغفال قد يوؤدي اإلى الإبراء اأو اإلى اإ�شعاف اأو التاأثري على اأي من التزامات �شامني الكتمال، اأو اأي من احلقوق وال�شالحيات وو�شائل اجلرب 

املتاحة لأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي بوا�شطة �شمان الكتمال الأويل لداو الأوروبية، اأو مبوجب القانون املعمول به.
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عدم المنافسة . 34

تنطبق اأحكام عدم املناف�شة ل�شمان الكتمال الثانوي من داو حتى التاريخ الذي يتم فيه الوفاء ب�شورة ل رجعة فيها من باللتزامات امل�شمونة ب�شكل كامل. 

التعهدات والضمانات. 35

تقدم داو نف�ش التعهدات وال�شمانات على النحو الوارد يف �شمان الكتمال الأويل من داو الأوروبية، با�شتثناء ما يلي:

 ،Q-10 ال�شاري املفعول اآنذاك، اأو K-10 اأ(  تخ�شع التعهدات املتعلقة بالدعاوى الفعلية اأو املهدد بها بوا�شطة اأي اإف�شاحات تقدمها داو على مناذج(
.K-8 اأو

)ب(  ل تقدم داو تاأكيدات و�شمانات بالن�شبة مل�شاهمتها يف �شدارة.

القانون الحاكم. 36

يخ�شع �شمان الكتمال الثانوي من داو وجميع اللتزامات غري التعاقدية النا�شئة عنه، اأو املتعلقة به، للقانون الجنليزي ويف�شر وفقا له.

حل المنازعات. 37

حماكم اجنلرتا لديها الخت�شا�ش احل�شري لت�شوية اأي نزاع ين�شاأ عن، اأو فيما يتعلق ب�شمان الكتمال الثانوي من داو.

هـ. وثائق ال�سمان

تتكون حزمة �شمانات الأطراف امل�شمونة من م�شالح ال�شمان النا�شئة وفقًا لوثائق ال�شمان التالية ومن املتوقع الدخول يف كل واحد منها وفيما يلي تلخي�ش 
لهذه الوثائق:

)اأ(  اتفاقية التنازل املحلي.

)ب(  اتفاقية الرهن التجاري املحلي.

)ج(  اتفاقية ال�شمان املحلي على احل�شابات.

)د(  اتفاقية رهن الأ�شهم من م�شاهم تابع لأرامكو ال�شعودية.

)هـ(  اتفاقية رهن الأ�شهم من م�شاهم تابع لداو.

)و(  اتفاقية الرهن والتنازل اخلارجي.

)ز(  اتفاقية ال�شمان الأمريكي. 

)ح(  اتفاقية التنازل عن �شمانات �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي. 

اتفاقية التنازل المحلي

األطراف. 1

�شدارة، ووكيل ال�شمان املحلي.

مصالح الضمان الممنوحة. 2

التنازل من قبل �شدارة عن العقود املتنازل عنها واحلقوق ذات ال�شلة اإلى وكيل ال�شمان املحلي.

آلية التجديد الدوري. 3

قوم وكيل ال�شمان املحلي الذي يت�شرف بناًء على ووفقًا لوكالة ال�شمان، بت�شليم ل�شدارة اتفاقية تعديل التنازل الدوري وذلك )1( بعد �شهر من توقيع 
اتفاقية التنازل املحلي، )2( كل �شهر بعد ذلك، حتى تاريخ الإ�شتحقاق النهائي، و)3( خالل ثمانية اأيام عمل من تكبد ديون ذات اأولوية اإ�شافية.
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تسجيل الرهن. 4

يتعني على �شدارة اأن ت�شجل لدى املركز املوحد الأعباء النا�شئة يف اإطار اتفاقية التنازل املحلي وطبقا لكل اتفاقية تعديل تنازل. بالإ�شافة اإلى ذلك، واإلى 
احلد الذي ي�شبح فيه من ال�شروري ت�شجيل الأعباء النا�شئة مبوجب اتفاقية التنازل املحلي، يف اأي مكان اآخر يف اململكة بالإ�شافة اإلى املركز املوحد، فعلى 

�شدارة عندئذ اأن تنفذ ذلك الت�شجيل فورا على ح�شابها اخلا�ش عند طلب وكيل ال�شمان املحلي منها ذلك.

االلتزام بمنح مصالح ضمان على أصول مستقبلية. 5

يتعني على �شدارة ت�شليم اتفاقية تعديل التنازل عن العقود امل�شتقبلية بالن�شبة لأي عقد متنازل عنه م�شتقباًل اإل اإذا كان وكيل ال�شمان املحلي طرفًا يف ذلك 
العقد امل�شتقبلي املتنازل عنه.

حقوق وكيل الضمان المحلي. 6

بناًء على وكالة ال�شمان، يتم تعيني وكيل ال�شمان املحلي من اأجل )1( فعل اأي �شئ تلتزم �شدارة بفعله )لكنها اأخفقت بفعله يف الوقت املنا�شب( مبوجب 
اأو العقود امل�شتقبلية  اأي احلقوق املمنوحة لوكيل ال�شمان الداخلي، يف كل حالة فيما يتعلق بالعقود املتنازل عنها،  اتفاقية التنازل املحلي، و)2( ممار�شة 

املتنازل عنها.

ويكون لوكيل ال�شمان الداخلي يف اأي وقت يف اأو بعد تاريخ الإجراء التنفيذي )كما هو معرف يف التفاقية املبا�شرة( احلق مبا يلي:

)اأ(  تويل احليازة.

)ب(  تنفيذ اأو تعديل اأي عقد متنازل عنه، اأو عقد م�شتقبلي متنازل عنه.

)ج(  التعامل مع اأي عقد متنازل عنه، اأو عقد م�شتقبلي متنازل عنه. 

)د(  اقرتا�ش الأموال.

)هـ(  الت�شوية، والتعديل، والإحالة للتحكيم، والتنازل عن، وترتيب املطالبات.

)و(  الرفع واملتابعة والتنفيذ، والدفاع عن، اأو التنازل عن اأي اإجراءات قانونية.

)ز(  ا�شرتداد اأي اأعباء.

)ح(  متلك.

)ط(  اتخاذ اأي اإجراء اآخر يعترب منا�شبًا لتحقيق العقود املتنازل عنها، اأو العقود امل�شتقبلية املتنازل عنها، اأو اإجراء عر�شيًا ملمار�شة اأي من احلقوق 
املمنوحة لوكيل ال�شمان املحلي مبوجب اأي وثيقة دين م�شمون تكون �شدارة طرفًا فيها.

 القانون الحاكم واالختصاص القضائي. 7

تخ�شع اتفاقية التنازل املحلي، واأي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنها اأو متعلقة بها لأنظمة اململكة العربية ال�شعودية، ويجب اأن تف�شر بناًء عليها.

اتفاقية الرهن التجاري المحلي

يتم التوقيع املبدئي )بالأحرف الأولية( على اتفاقية الرهن التجاري من قبل �شدارة ووكيل الدائنني على اأ�شا�ش اأنه مت املوافقة على ال�شياغة عند الأقفال 
املايل الأول ومن غري املتوقع الدخول فيها حتى بعد تاريخ اكتمال امل�شروع وحتى يف تلك احلالة فقط للمدى الذي )1( مل يتم فيه الدخول يف ت�شهيالت �شندوق 

التنمية ال�شناعية ال�شعودي اأو )2( بعد ذلك، قد مت اإعادة �شداد ت�شهيالت �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي بالكامل.

األطراف. 1

�شدارة، ووكيل ال�شمان املحلي. 

مصالح الضمان الممنوحة. 2

الرهن من قبل �شدارة لالأ�شول املرهونة واحلقوق ذات العالقة مل�شلحة وكيل ال�شمان املحلي.
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آلية التجديد الدوري. 3

تسجيل الرهن. 4

يتعني على �شدارة اأن ت�شجل لدى املركز املوحد الأعباء النا�شئة يف اإطار اتفاقية التنازل املحلي وطبقا لكل اتفاقية تعديل تنازل. بالإ�شافة اإلى ذلك، واإلى 
احلد الذي ي�شبح فيه من ال�شروري ت�شجيل الأعباء النا�شئة مبوجب اتفاقية التنازل املحلي، يف اأي مكان اآخر يف اململكة بالإ�شافة اإلى املركز املوحد، فعلى 

�شدارة عندئذ اأن تنفذ ذلك الت�شجيل فورا على ح�شابها اخلا�ش عند طلب وكيل ال�شمان املحلي منها ذلك.

االلتزام بمنح مصالح ضمان على األصول مستقبلية . 5

يطلب من �شدارة ت�شليم اتفاقية تعديل رهن بالن�شبة لأي اأ�شول اإ�شافية واحلقوق ذات ال�شلة.

حقوق وكيل الضمان المحلي. 6

بناًء على وكالة ال�شمان، يتم تعيني وكيل ال�شمان املحلي من اأجل )1( فعل  اأي �شي تلتزم  �شدارة بفعله )لكنها اأخفقت يف القيام به يف الوقت املنا�شب( 
مبوجب اتفاقية الرهن التجاري املحلي و)2( ممار�شة اأي من احلقوق املمنوحة لوكيل ال�شمان املحلي، يف كل حالة فيما يتعلق بالأ�شول الإ�شافية، والأ�شول 

املرهونة، واحلقوق ذات ال�شلة.

يف اأي وقت بعد تاريخ الإجراء التنفيذي يكون لوكيل ال�شمان املحلي احلقوق الوارد و�شفها ب�شورة عامة اأعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل املحلي".

 القانون الحاكم واالختصاص القضائي. 7

تخ�شع اتفاقية الرهن التجاري واأي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنه اأو متعلقة به لأنظمة اململكة العربية ال�شعودية، ويجب اأن يف�شر بناًء عليها.

اتفاقية الضمان المحلي على الحسابات

األطراف. 1

�شدارة، ووكيل ال�شمان املحلي، وبنك احل�شاب املحلي.

مصالح الضمان الممنوحة . 2

تتنازل �شدارة لوكيل ال�شمان املحلي عن ح�شابات معينة من ح�شابات امل�شروع املحلية، )عدا بع�ش ح�شابات امل�شروع امل�شتبعدة( مبا يف ذلك الأر�شدة القائمة 
املقيدة ل�شالح تلك احل�شابات من وقت لآخر، وكافة املزايا واملتح�شالت املدفوعة فيما يتعلق بتلك احل�شابات، واإلى املدى الذي مل يتم التنازل عنها بفعالية، 

ترهن �شدارة بع�ش ح�شابات امل�شروع املحلية )عدا ح�شابات امل�شروع امل�شتبعدة(. 

آلية التجديد الدوري. 3

اإلى احلد الذي مل يتم التنازل عنه بفعالية،  يقوم وكيل ال�شمان املحلي الذي يت�شرف بناًء على ووفقًا لوكالة ال�شمان بت�شليم )1( خطاب تنازل، و)2( 
اتفاقية تعديل رهن ل�شدارة وذلك )اأ( بعد �شهر من توقيع اتفاقية ال�شمان املحلي عن احل�شابات، )ب( كل �شهر بعد ذلك حتى تاريخ الإ�شتحقاق النهائي، 

و)ج( فورًا خالل ثمانية اأيام من تكبد مديونية ذات اأولوية اإ�شافية.

تسجيل الرهن. 4

يتعني على �شدارة اأن ت�شجل لدى املركز املوحد الأعباء النا�شئة عن اتفاقية ال�شمان على احل�شاب املحلي وعن كل اتفاقية تعديل رهن اأو خطاب تنازل. 
بالإ�شافة اإلى ذلك، واإلى احلد الذي ي�شبح فيه من ال�شروري ت�شجيل الأعباء النا�شئة من اتفاقية ال�شمان على احل�شاب املحلي يف اأي مكان اآخر يف اململكة 

بالإ�شافة اإلى املركز املوحد، فعلى �شدارة اأن تنفذ ذلك الت�شجيل فورا على ح�شابها اخلا�ش عند طلب وكيل ال�شمان املحلي منها ذلك.

حقوق وكيل الضمان المحلي. 5

بناًء على وكالة ال�شمان، يتم تعيني وكيل ال�شمان املحلي من اأجل )1( فعل اأي �شي تلتزم  �شدارة بفعله )لكنها اأخفقت يف القيام به يف الوقت املنا�شب( 
مبوجب ال�شمان املحلي على احل�شابات. و)2( ممار�شة اأي من احلقوق املمنوحة لوكيل ال�شمان املحلي، فيما يتعلق بح�شابات امل�شروع املحلية ذات العالقة.

يف اأي وقت بعد تاريخ الإجراء التنفيذي يكون لوكيل ال�شمان املحلي احلقوق الوارد و�شفها ب�شورة عامة اأعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل املحلي".
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القانون الحاكم واالختصاص القضائي. 6

تخ�شع اتفاقية ال�شمان املحلي على احل�شابات لأنظمة اململكة العربية ال�شعودية، ويجب اأن يف�شر بناًء عليها.

اتفاقية رهن األسهم من قبل أرامكو السعودية

األطراف. 1

م�شاهم تابع لأرامكو ال�شعودية، ووكيل ال�شمان املحلي.

مصالح الضمان الممنوحة. 2

قيام م�شاهم تابع لأرامكو ال�شعودية برهن الأ�شهم مل�شلحة وكيل ال�شمان املحلي وتنازًل عن حقوقه وملكيته وم�شاحله يف كل اتفاقية قر�ش ثانوي واحلقوق 
ذات ال�شلة اإلى وكيل ال�شمان املحلي.

آلية التجديد الدورية. 3

يقوم وكيل ال�شمان املحلي، مت�شرفًا وفقًا لوكالة ال�شمان، بت�شليم اتفاقية تعديل الرهن اإلى �شدارة خالل ثمانية اأيام عمل من تكبد دين ذي اأولوية اإ�شايف.

تسجيل الرهن. 4

يتعني على �شدارة اأن ت�شجل لدى املركز املوحد اللتزامات النا�شئة عن اتفاقية رهن ح�شة امل�شاهم يف �شركة اأرامكو ال�شعودية وعن كل اتفاقية تعديل رهن 
اأو خطاب تنازل. بالإ�شافة اإلى ذلك، واإلى احلد الذي ي�شبح فيه من ال�شروري ت�شجيل اللتزامات النا�شئة مبوجب اتفاقية رهن ح�شة امل�شاهم يف �شركة 
اأرامكو ال�شعودية يف اأي مكان اآخر يف اململكة بالإ�شافة اإلى املركز املوحد، فعلى �شدارة اأن تنفذ ذلك الت�شجيل فورا على ح�شابها اخلا�ش عند طلب وكيل 

ال�شمان املحلي منها ذلك.

القيود . 5

لن يقوم م�شاهم تابع لأرامكو ال�شعودية باإيجاد، اأو ال�شماح بوجود اأي اأعباء على الأ�شهم، اأو الأ�شهم الإ�شافية، اأو اأي اتفاقية قر�ش ثانوي متنازل عنه. ول 
ينطبق هذا القيد على )1( اأي عبء مت اإن�شاوؤه مبوجب اتفاقية رهن الأ�شهم مل�شاهم تابع لأرامكو ال�شعودية، )2( اأي حق حجز اأو حق مقا�شة نا�شئ بحكم 
قانون اأو لئحة ويف �شياق الأعمال العتيادية ملبالغ مل تتاأخر اأو مبالغ خمتلف عليها بح�شن نية. و)3( اأي عبء مت اإن�شاوؤه مبوافقة م�شبقة من وكيل ال�شمان 

املحلي.

اأو الأ�شهم  اأو غري ذلك الت�شرف يف الأ�شهم  اأو نقل  اأو تاأجري  اأو �شل�شلة من ال�شفقات لبيع  لن يدخل م�شاهم تابع لأرامكو ال�شعودية يف اأي �شفقة مفردة 
الإ�شافية، اأو اأي اتفاقية قر�ش ثانوي متنازل عنه با�شتثناء ما هو م�شموح به مبوجب البند 27 )قيود نقل احل�ش�ش( من اتفاقية الأحكام العامة.

 االلتزام بمنح مصالح ضمان على األصول مستقبلية. 6

يتعني على �شدارة تقدمي اتفاقية تعديل رهن فيما يتعلق باأي اأ�شهم اإ�شافية.

حقوق وكيل الضمان المحلي. 7

بناًء على وكالة ال�شمان، يتم تعيني وكيل ال�شمان املحلي من اأجل )1( فعل اأي �شي يلتزم م�شاهم تابع لأرامكو ال�شعودية بفعله )لكنه اأخفق يف القيام به 
يف الوقت املنا�شب( مبوجب اتفاقية رهن اأ�شهم م�شاهم تابع لأرامكو ال�شعودية. و)2( ممار�شة اأيًا من احلقوق املمنوحة لوكيل ال�شمان املحلي، فيما يتعلق 

بالأ�شهم والأ�شهم الإ�شافية.

.يف اأي وقت بعد تاريخ الإجراء التنفيذي، يكون لوكيل ال�شمان املحلي احلقوق الوارد و�شفها ب�شورة عامة اأعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل املحلي" 
يف اأي وقت بعد تاريخ اأي اإجراء تنفيذي يكون لوكيل ال�شمان املحلي احلقوق الوارد و�شفها ب�شورة عامة اأعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل املحلي".

266



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

القانون الحاكم واالختصاص القضائي. 8

تخ�شع اتفاقية رهن اأ�شهم م�شاهم تابع لأرامكو ال�شعودية لأنظمة اململكة العربية ال�شعودية ويجب اأن يف�شر بناًء عليها.

اتفاقية رهن أسهم مساهم تابع لداو 

األطراف. 1

م�شاهم تابع لداو، ووكيل ال�شمان املحلي.

مصالح الضمان الممنوحة. 2

قيام م�شاهم تابع لداو برهن الأ�شهم مل�شلحة وكيل ال�شمان املحلي واحلقوق وحقوق امللكية وامل�شالح املتنازل عنها يف كل اتفاقية قر�ش ثانوي متنازل عنها 
واحلقوق الأخرى اإلى وكيل ال�شمان املحلي.

آلية التجديد الدورية. 3

يقوم وكيل ال�شمان املحلي، مت�شرفًا وفقًا لوكالة ال�شمان، بت�شليم اتفاقية تعديل الرهن اإلى �شدارة خالل ثمانية اأيام عمل من تكبد دين ذي اأولوية اإ�شايف.

تسجيل الرهن. 4

يتعني على �شدارة اأن ت�شجل لدى املركز املوحد الأعباء املالية النا�شئة عن اتفاقية رهن ح�شة امل�شاهم يف �شركة داو وعن كل اتفاقية تعديل رهن اأو خطاب 
تنازل. بالإ�شافة اإلى ذلك، واإلى احلد الذي ي�شبح فيه من ال�شروري ت�شجيل الأعباء النا�شئة عن اتفاقية رهن ح�شة امل�شاهم يف �شركة داو يف اأي مكان اآخر 

يف اململكة بالإ�شافة اإلى املركز املوحد، فعلى �شدارة اأن تنفذ ذلك الت�شجيل فورا على ح�شابها اخلا�ش عند طلب وكيل ال�شمان املحلي منها ذلك.

القيود . 5

لن يقوم م�شاهم تابع لداو باإيجاد، اأو ال�شماح بوجود اأي اأعباء على الأ�شهم، اأو الأ�شهم الإ�شافية. 

ل ينطبق هذا القيد على )1(، اأي عبئ مت اإن�شاوؤه مبوجب اتفاقية رهن الأ�شهم اأو اأي اأ�شهم اإ�شافية، اأو اتفاقية رهن ثانوي متنازل عنها مل�شاهم تابع لأرامكو 
ال�شعودية اأو م�شموح بها وفقًا لوثائق التمويل، )2( اأي حق حجز اأو حق مقا�شة نا�شئ بحكم قانون اأو لئحة ويف �شياق الأعمال العتيادية ملبالغ مل تتاأخر اأو 

مبالغ خمتلف عليها بح�شن نية. و)3( اأي عبء مت اإن�شاوؤه مبوافقة م�شبقة من وكيل ال�شمان املحلي.

با�شتثناء ما هو م�شموح به مبوجب البند 27 )قيود نقل الأ�شهم( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، لن يدخل م�شاهم تابع لداو يف اأي �شفقة فردية، اأو 
�شل�شلة من ال�شفقات لبيع اأو تاأجري اأو نقل اأو الت�شرف خالفًا لذلك يف الأ�شهم اأو الأ�شهم الإ�شافية.اأو اأي اتفاقية قر�ش ثانوي ماتنازل عنها.

حقوق وكيل الضمان المحلي. 6

بناًء على وكالة ال�شمان، يتم تعيني وكيل ال�شمان املحلي من اأجل )1( فعل اأي �شي يلتزم م�شاهم تابع لداو بفعله )لكنه اأخفق يف القيام به يف الوقت املنا�شب( 
اأي من احلقوق املمنوحة لوكيل ال�شمان املحلي، يف كل حالة فيما يتعلق بالأ�شهم والأ�شهم  اأ�شهم م�شاهم تابع لداو. و)2( ممار�شة  مبوجب اتفاقية رهن 

الإ�شافية.

يف اأي وقت بعد تاريخ الإجراء التنفيذي يكون لوكيل ال�شمان املحلي احلقوق الوارد و�شفها ب�شورة عامة اأعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل املحلي".

القانون الحاكم واالختصاص القضائي. 7

تخ�شع اتفاقية رهن اأ�شهم م�شاهم تابع لداو، لأنظمة اململكة العربية ال�شعودية، ويجب اأن تف�شر بناًء عليها.

اتفاقية الرهن والتنازل الخارجي

األطراف. 1

�شدارة، واأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي.
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مصالح الضمان الممنوحة. 2

للقانون  ال�شلة، واخلا�شعة  التاأمني مع جميع احلقوق ذات  تتنازل عن بع�ش عقود  امل�شروع،  اكتمال  تاريخ  املتنازل عنها، ومن  العقود  تتنازل �شدارة عن 
الإجنليزي ل�شالح اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي. 

تنازل �شدارة ورهن �شدارة على ح�شابات امل�شروع اخلارجية مع جميع احلقوق ذات ال�شلة ل�شالح اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي.

حقوق أمين ووكيل الضمان الخارجي. 3

بناًء على الوكالة املمنوحة مبوجب اتفاقية الرهن والتنازل اخلارجي، يتم تعيني اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي من اأجل اأن توؤدي اأي التزامات مفرو�شة على 
حاحب اللتزام من قبل الرهن والتنازل اخلارجي. وممار�شة اأي حقوق ممنوحة لأمني ووكيل ال�شمان املحلي.

يف اأي وقت بعد تاريخ الإجراء التنفيذي، يكون لأمني و وكيل ال�شمان اخلارجي احلقوق الوارد و�شفها ب�شورة عامة اأعاله يف البند بعنوان "اتفاقية التنازل 
املحلي".

القانون الحاكم واالختصاص القضائي. 4

تخ�شع اتفاقية الرهن والتنازل اخلارجي واأي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنه اأو متعلقة به للقانون الإجنليزي، ويجب اأن تف�شر بناًء عليه.

اتفاقية الضمان األمريكي

األطراف. 1

�شدارة، واأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي، وبنك احل�شاب اخلارجي.

مصالح الضمان الممنوحة. 2

رهن �شدارة جلميع حقوقها وملكيتها وم�شاحلها يف ونحو ح�شاب ال�شرف يف بنك ال�شادرات الأمريكي )US Ex-Im( مع جميع احلقوق ذات العالقة.

حقوق أمين ووكيل الضمان الخارجي. 3

بناًء على الوكالة املمنوحة مبوجب اتفاقية ال�شمان الأمريكي، يتم تعيني اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي لتخاذ اأي اإجراء وتنفيذ اأي اأداة �شرورية قد يعترب 
اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي اأنها من�شوح بها )مت�شرفًا ب�شكل معقول(، لإجناز اأغرا�ش اتفاقية ال�شمان الأمريكي.

"اتفاقية  اأي وقت يف وبعد تاريخ الإجراء التنفيذي، يكون لأمني و وكيل ال�شمان اخلارجي احلقوق الوارد و�شفها ب�شورة عامة اأعاله يف البند بعنوان  يف 
التنازل املحلي".

القانون الحاكم واالختصاص القضائي. 4

تخ�شع اتفاقية ال�شمان الأمريكي لقوانني ولية نيويورك، ويجب اأن تف�شر بناًء عليها.

اتفاقية ضمان صندوق التنمية الصناعية السعودي

امل�شروع. من  ال�شندوق يف متويل  فيه  ي�شارك  الذي  اإلى احلد  ال�شعودي.  ال�شناعية  التنمية  مع �شندوق  توقيعها  املحتمل  ال�شمان  وفقًا لتفاقية م�شلحة 
املت�شور اأن ياأخذ ال�شندوق  تنازًل عن طريق ال�شمان عن بع�ش حقوق التقنية املتعلقة بامل�شروع ، وتنازًل عن حقوق �شدارة يف ا�شتالم بع�ش متح�شالت 
التاأمني )اإلى احلد الذي يطلبه ال�شندوق(، وكذلك )ما عدا املتح�شالت الواجب دفعها مبا�شرة من قبل موؤمن اإلى طرف ثالث مطالب( ورهن على الأ�شول 
الثابتة اخلا�شة  ب�شدارة. واإلى املدى الذي ي�شارك �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي يف متويل امل�شروع يتوقع اأي�شًا اأن يتم التفاق بني ال�شندوق و�شدارة 
على التنازل عن اأي متح�شالت متبقية من هذا ال�شمان لالأطراف امل�شمونة مبوجب اتفاقية �شمان �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي. لن يكون ال�شندوق 

طرفًا يف اتفاقية الدائنني اأو اتفاقية الأحكام العامة، و�شوف يحتفظ ب�شماناته منف�شلة عن الأطراف امل�شمونة.

اتفاقيات ضمان أسهم مصدر الصكوك

وفقًا لتفاقيات رهن اأ�شهم امل�شدر الأولية التي تخ�شع للقانون الهولندي، فقد وافقت �شدارة على منح �شمان مل�شلحة اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي على 
اأ�شهمه يف كل من امل�شاهمني اخلم�شة الأوليني.
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ز( التفاقيات املبا�سرة

�شوف تربم �شدارة اتفاقيات مبا�شرة مع كل من اجلهات الراعية، اأو )ال�شركات املنت�شبة لهم( الذين هم اأطراف مقابلة يف وثائق امل�شروع الرئي�شية ومع كل 
طرف مقابل اآخر يف وثائق امل�شروع الرئي�شية )مع بع�ش ال�شتثناءات(. ويكون وكالء ال�شمان هم اأي�شًا اأطرافًا يف التفاقيات املبا�شرة.

اإجارة  عقود  اأو  ال�شناعية،  الأرا�شي  اإجارة  بعقد  يتعلق  فيما  مبا�شرة  اتفاقية  الدخول يف  يتم  لن  ال�شعودية  العربية  اململكة  عليه يف  العادة  ح�شبما جرت 
املحطات، اأو اتفاقيات املنافع العامة.

يو�شح امللحق 9 )منوذج التفاقية ال�شاملة ال�شكلية( من اتفاقية الأحكام العامة منوذج التفاقية املبا�شرة التي �شوف ت�شتخدم فيما يتعلق بوثائق امل�شروع 
بال�شمان، وتوفري حقوق  النوع، مبا يف ذلك العرتاف  الدائنني يف معامالت من هذا  وا�شع  اهتمامات  ب�شكل  املبا�شرة  يعالج منوذج التفاقية  الرئي�شية. 
املعاجلة �شريحة، وكذلك حقوق الدائنني يف التدخل )حيث اأنه لي�ش لل�شركات املنت�شبة للراعيني حقوق اإنهاء قبل منح الفر�شة للدائنني ذوي الأولوية ملعاجلة 
التق�شري(. تخ�شع التفاقيات املبا�شرة ب�شكل عام وتف�شر مبوجب القانون الإجنليزي، بينما تخ�شع التفاقيات املتبقية لأنظمة اململكة العربية ال�شعودية. 

حتال املنازعات املتعلقة بالتفاقيات املبا�شرة اإلى التحكيم.

كل اتفاقية مبا�شرة حتتوي جوهريًا على نف�ش الأحكام، وفيما يلي ملخ�ش لالأحكام ذات العالقة بالتفاقيات املبا�شرة:

األطراف. 1

الطرف املقابل يف العقد، ال�شامن )اإن انطبق ذلك(، ووكيل ال�شمان ذي ال�شلة، و�شدارة.

إشعار التنازل. الموافقة على التنازل والتأكيدات. 2

اأعطت �شدارة اإ�شعارًا اإلى الأطراف املقابلة املعنية باأنها قدمت تنازًل لوكيل ال�شمان عن جميع حقوقها وملكيتها وم�شاحلها يف ومبوجب واملتعلقة بالوثيقة 
ذات ال�شلة. واأعطت الأطراف املقابلة اإقرارًا با�شتالم هذا الإ�شعار ووافقت على تنازل �شدارة عن احلقوق املتنازل عنها لوكيل ال�شمان.

حقوق المعالجة. 3

لن يتخذ الطرف املقابل اأي اإجراء تنفيذي اإذا ما حدث تق�شري اأو خرق من جانب �شدارة يف اأداء اأي من التزاماتها مبوجب الوثيقة ذات ال�شلة، دون اأن 
يقدم اأوًل اإ�شعارًا بالتنفيذ )كما هو معرف يف التفاقية املبا�شرة( لوكيل ال�شمان. تتوفر لوكيل ال�شمان اأو الأ�شخا�ش امل�شّمون من قبله الفر�شة ملعاجلة مثل 

هذا التق�شري خالل فرتة حمددة، واإذا مل تتم معاجلة التق�شري بنهاية هذه الفرتة، يجوز للطرف املقابل بدء اإجراء تنفيذي.

التدخل . 4

مع مراعاة اأحكام الفقرة 2-3 )احلق يف املعاجلة( من التفاقية املبا�شرة، يوافق الطرف املقابل يف العقد على اأنه بعد ا�شتالمه اإ�شعار بالتدخل من وكيل 
ال�شمان، يجوز لوكيل ال�شمان وفقًا لوثائق التمويل القيام مبا يلي:

)اأ(  الطلب من طرف العقد املقابل تقدمي تفا�شيل عن اأي تق�شري حادث م�شتمر من جانب �شدارة . 

)ب(  ا�شتبدال �شدارة ب�شامن بديل وفقًا للوثيقة ذات ال�شلة.

يكون امللتزم البديل من تاريخ التحمل م�شئوًل بالنفراد والت�شامن مع �شدارة خالل فرتة التدخل عن اأداء  التزامات �شدارة وفقًا للوثيقة ذات ال�شلة، وعلى 
الطرف املقابل يف العقد العرتاف بامللتزم البديل، وموا�شلة اأداء التزاماته مبوجب الوثيقة ذات ال�شلة ل�شالح امللتزم البديل.

يجب اأن يكون امللتزم البديل اإما:

1(  وكيل ال�شمان، اأو ال�شخ�ش املفو�ش امل�شّمى منه )والذي يجب اأن يكون كيانًا  حتت ملكية اأو �شيطرة وكيل ال�شمان اأو واحد اأو اأكرث من م�شاركي 
التمويل ذوي الأولوية(.

2(  مرخ�ش له مبوجب اأي قانون منطبق مبمار�شة العمل التجاري يف اململكة.

3(  ل يكون �شخ�شًا مرتبطًا بعمل يناف�ش مبا�شرة الطرف املقابل يف العقد.

4(  اأو اأن يكون من�شاأة تلبي املتطلبات التالية:

اأ(  يتوفر لديها )ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة( املوظفون، واخلرباء الفنيون، واخلربة، والقدرة على الو�شول اإلى املوارد املالية، واأن يحق 
لها مبوجب القانون ال�شائد اأداء التزاماتها مبوجب وثيقة التمويل ذات ال�شلة.

269



شركة صدارة للخدمات ا�ساسية

ب(  اأعطت تعهدًا خطيًا للطرف املقابل يف العقد للو�شول باأ�شرع ما ميكن عمليًاِ اإلى معاجلة اأي تق�شري قائم ل�شدارة مبوجب الوثيقة ذات 
ال�شلة.

ت(  األ يكون �شخ�شًا مرتبطًا بعمل يناف�ش مبا�شرة الطرف املقابل يف العقد.

التنحي والخروج. 5

ميكن للمدين البديل يف اأي وقت بعد تاريخ التحمل اإنهاء التزاماته مبوجب الوثيقة ذات ال�شلة اأو التفاقية املبا�شرة من خالل اإعطاء الطرف املقابل يف العقد 
اإ�شعارًا بالتنحي واخلروج مدته 30 يومًا بحد اأدنى ، واعتبارًا من التاريخ املحدد يف الإ�شعار يتحرر املدين البديل من جميع التزاماته مبوجب الوثيقة ذات 

ال�شلة والتفاقية املبا�شرة التي تن�شاأ بعد تاريخ التنحي واخلروج.

التجديد بإحالل محل. 6

يجوز لوكيل ال�شمان، اإذا اأ�شبح من حقه القيام بذلك وفق وثائق التمويل، اإعطاء اإ�شعار اإحالل حمل لطرف العقد املقابل، يحدد فيه رغبته حتمل جهة بديلة 
حقوق والتزامات �شدارة مبوجب الوثيقة ذات ال�شلة والتفاقية املبا�شرة.

عقب هذا الإحالل يتم اإفراج �شدارة والطرف املقابل يف العقد عن اأي التزامات لحقة جتاه الآخر مبوجب الوثيقة ذات ال�شلة والتفاقية املبا�شرة، وتلغي 
حقوقهما ذات ال�شلة جتاه بع�شهما البع�ش.

عدم اإللغاء. 7

ل يجوز للطرف املقابل يف العقد دون املوافقة اخلطية امل�شبقة من وكيل ال�شمان: )1( الدخول يف اأي اإلغاء اأو اإنهاء بالرتا�شي للوثيقة ذات �شلة، اأو )2( 
التنازل اأو النقل اأو اإحالل املحل اأو خالفًا لذلك الت�شرف يف اأو بالن�شبة اإلى جميع اأو بع�ش التزاماته اأو حقوقه اأو ملكيته اأو م�شاحله مبوجب الوثيقة ذات 

ال�شلة. اأو )3( املوافقة على القيام باأي مما ذكر اأعاله من جانب �شدارة.

عدم المسؤولية. 8

يقر الطرف املقابل يف العقد ويوافق باأنه - فيما عدا خالل اأي فرتة يكون فيها وكيل ال�شمان )اأو اأي من الأ�شخا�ش املفو�شة امل�شّماة منه مبوجب وثائق 
التمويل( هو �شامن بديل ، لي�ش لوكيل ال�شمان اأي م�شئولية اأو التزامات مبوجب الوثيقة ذات ال�شلة تن�شاأ عن التفاقية املبا�شرة اأو الوثيقة ذات ال�شلة خالفًا 

لذلك. كما اأنه ل يتوجب على وكيل ال�شمان اأو يكون مطلوبًا منه اأداء اأي من التزامات �شدارة مبوجب للوثيقة ذات ال�شلة.

التعهدات والضمانات. 9

تقدم الطرف املقابل التعهدات وال�شمانات التي تتعلق مبا يلي:

)اأ(  و�شعه ك�شركة و�شالحيته للدخول يف التفاقية املبا�شرة واأداء التزامه مبوجبها.

)ب(  طبيعة التزامات الأطراف املقابلة من حيث م�شروعيتها و�شحتها واإلزاميتها وقابليتها للنفاذ مبوجب التفاقية املبا�شرة. 

)ج(  ا�شتالم كافة املوافقات والتفوي�شات اجلوهرية الالزمة.

)د(  عدم وجود تعار�ش مع القوانني املنطبقة اأو الوثائق التاأ�شي�شية، اأو اأي اتفاقية قائمة يكون فيها اأي من الأطراف املقابلة يف العقد طرفًا فيها مع توقيع 
وتقدمي، واأداء التفاقية املبا�شرة والوثيقة ذات ال�شلة.

التسديد والدفعات بموجب الوثيقة ذات الصلة. 10

يجب على الأطراف املقابلة اأن ت�شدد القيمة الكاملة لأي مبلغ م�شتحق ل�شدارة مبوجب الوثيقة ذات ال�شلة مبا�شرة يف ح�شاب يحدده وكيل ال�شمان.

القانون الحاكم. 11

اعتمادًا على هوية الطرف املقابل، تخ�شع التفاقيات املبا�شرة وجميع اللتزامات غري التعاقدية النا�شئة عن اأو املرتبطة بها وتف�شر وفقًا اإما لقانون اإجنلرتا 
وويلز اأو قانون اململكة العربية ال�شعودية. 

حل المنازعات. 12

حتال املنازعات للتحكيم ويتم حلها وفق القواعد الإجرائية لـغرفة التجارة الدولية.
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الخلفاء والمتنازل لهم. 13

ل يجوز لأي طرف التنازل اأو نقل كل اأو اأي جزء من حقوقه اخلا�شة به، اأو اللتزامات املن�شو�ش عليها يف التفاقية املبا�شرة دون موافقة الأطراف الأخرى، 
وعلى الرغم من ذلك يجوز لوكيل ال�شمان نقل حقوقه والتزاماته اإلى وكيل �شمان يخلفه )وفقا لوثائق التمويل( دون موافقة الأطراف الأخرى، كما يحق 
ل�شدارة التنازل اأو نقل )مبا يف ذلك عن طريق ال�شتبدال( كل اأو اأي جزء من حقوقها اأو م�شاحلها اأو منافعها، اأو التزاماتها مبوجب التفاقية املبا�شرة 
اإلى �شركة اأرامكو ال�شعودية )اأو �شركة منت�شبة لها( اأو اإلى داو )اأو �شركة منت�شبة لها( اأو اإلى اأي كيان تتنازل اأو تنقل اإليه �شدارة حقوقها والتزاماتها فيما 

يتعلق بوثائق التمويل.

مدة الموافقة. 14

تنتهي مدة �شريان كل اتفاقية مبا�شرة يف التاريخ الأقرب حلدوث اأي مما يلي:

)اأ(  النتهاء اأو النق�شاء ال�شحيح للوثيقة ذات ال�شلة وفقا ل�شروطها.

)ب(  تلقي اإ�شعار من قبل الطرف املقابل يف العقد من وكيل ال�شمان بالإفراج عن احلقوق املتنازل عنها والوفاء بها بالكامل.

)ج(  الوفاء الكامل بالتزامات �شدارة مبوجب وثائق التمويل.

ح(  الإ�سعارات والإقرارات بالتنازل فيما يتعلق بعقود توريد اللقيم

هنالك سبعة إشعارات تتعلق باتفاقيات توريد اللقيم الرئيسية، وهي:. 1

)اأ(  اإ�شعار تنازل مر�شل من �شدارة اإلى اأرامكو ال�شعودية وفقًا لتفاقية تنازل حملي مربمة مع �شدارة ووكيل ال�شمان املحلي، فيما يتعلق  يف اتفاقية 
توريد لقيم الإيثان EFSA بني اأرامكو ال�شعودية و�شدارة.

)ب(  اإ�شعار تنازل مر�شل من �شدارة اإلى اأرامكو ال�شعودية، وفقًا لتفاقية تنازل حملي مربمة مع �شدارة ووكيل ال�شمان املحلي، فيما يتعلق  يف اتفاقية 
توريد لقيم النفتا بني اأرامكو ال�شعودية و�شدارة.

)ج(  اإ�شعار تنازل مر�شل من �شدارة اإلى اأرامكو ال�شعودية، وفقًا لتفاقية تنازل حملي مربمة مع �شدارة ووكيل ال�شمان املحلي، فيما يتعلق  يف اتفاقية 
توريد غاز املبيعات SGSA بني اأرامكو ال�شعودية و�شدارة.

)د(  اإ�شعار تنازل مر�شل من �شدارة اإلى اأرامكو ال�شعودية، وفقًا لتفاقية تنازل حملي مربمة مع �شدارة ووكيل ال�شمان املحلي، فيما يتعلق  يف اتفاقية 
توريد التولوين بني اأرامكو ال�شعودية و�شدارة.

)هـ(  اإ�شعار تنازل مر�شل من �شدارة اإلى اأرامكو ال�شعودية، وفقًا لتفاقية تنازل حملي مربمة مع �شدارة ووكيل ال�شمان املحلي، فيما يتعلق  يف اتفاقية 
توريد البنزين بني اأرامكو ال�شعودية و�شدارة.

)و(  اإ�شعار تنازل مر�شل من �شدارة اإلى اأرامكو ال�شعودية، وفقًا لتفاقية تنازل حملي مربمة مع �شدارة ووكيل ال�شمان املحلي، فيما يتعلق  يف اتفاقية 
توريد غاز الوقود بني اأرامكو ال�شعودية و�شدارة.

ي�شار لكل اإ�شعار من الإ�شعارات املذكورة يف الفقرات )اأ(، اإلى )و( بـ "اإ�سعار"، وي�شار اإلى الإقرارات املتعلقة بالإ�شعار من قبل اأرامكو ال�شعودية بـ "الإقرار". 
وي�شار اإلى كل اتفاقية من التفاقيات امل�شار اإليها يف الفقرات من )اأ( اإلى )و( بـ "التفاقية املتنازل عنها".

با�شتثناء كما هو مالحظ اأدناه، يحتوي كل اإ�شعار على نف�ش الأحكام ب�شكل جوهري، وفيما يلي ملخ�ش للبنود ذات العالقة يف الإ�شعارات:

الحقوق المتنازل عنها. 2

قامت �شدارة باإ�شعار اأرامكو ال�شعودية خطيًا باأنها تنازلت بال قيد اأو �شرط، وب�شكل ل رجعة فيه، عن كافة حقوقها احلالية وامل�شتقبلية وم�شاحلها وملكيتها، 
مبا يف ذلك جميع املبالغ واملتح�شالت احلالية وامل�شتقبلية، املدفوعة اأو الواجبة الدفع ل�شدارة مبوجب اتفاقية توريد اللقيم لوكيل ال�شمان املحلي.

اإلقرار والموافقة على التنازل. 3

بتوقيع الإقرار، توافق اأرامكو ال�شعودية على الأحكام املو�شحة يف الإ�شعار، وتوافق على منح ال�شمان املن�شاأ بوا�شطة اتفاقية التنازل املحلية.
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خرق اتفاقية توريد اللقيم. 4

يتعني على اأرامكو ال�شعودية اإ�شعار وكيل ال�شمان املحلي يف حالة وقوع حادثة تتعلق باتفاقية توريد اللقيم طبقا لالإ�شعار املوجه لها. وبالن�شبة لالإ�شعارات 
11 )تعليق  للمادة  وفقا  اإلى �شدارة  اإ�شعارا  ال�شعودية  اأرامكو  توجه  اللقيم عندما  توريد  باتفاقية  املتعلقة  تقع احلادثة  املتنازل عنها،  بالتفاقيات  املتعلقة 

عمليات الت�شليم واإنهاء التفاقية( من التفاقية املتنازل عنها اأو يف حال وجود اأي تعليق اآخر اأو اإنهاء لالتفاقية امل�شندة املتنازل عنها تطبيق القانون. 

وتوافق اأرامكو ال�شعودية على اأنه يف حال وقوع حادث متعلق باتفاقية توريد اللقيم وا�شتمرار ذلك احلادث، فلن تقوم اأرامكو يف اأي وقت قبل تاريخ الإحالل 
النهائي، مبمار�شة اأي حق قد يكون لها يف اإنهاء التفاقية دون موافقة خطية م�شبقة من وكيل ال�شمان املحلي.

وعند وقوع حادثة تتعلق  يف اتفاقية توريد اللقيم، يكون لوكيل ال�شمان املحلي )اأو الأ�شخا�ش املفو�شني امل�شّمني من قبله اأو ممثليه( احلق )ول اللتزام( 
بعالج اأو خالفًا لذلك ت�شحيح اأي خمالفة اأو تق�شري قائم اأدى اإلى هذه احلادثة.

حق التدخل والخروج. 5

عند وقوع حادثة تتعلق باتفاقية توريد اللقيم وا�شتمرار وقوعها، يجوز لوكيل ال�شمان املحلي اأن يقدم اإ�شعارًا خطيًا اإلى اأرامكو ال�شعودية بالتدخل، ُي�شمنه 
اقرتاحًا بتعيني ممثل م�شرح له لوكيل ال�شمان املحلي )ملتزم بديل(، مع اإي�شاح هوية ذلك امللتزم البديل املقرتح، وتاريخ تعيينه املقرتح حمل �شدارة 

)تاريخ تويل املهام( لي�شبح املدين البديل مبوجب التفاقية املتنازل عنها.

يف واعتبارًا من تاريخ تويل املهام، تقر اأرامكو ال�شعودية بامللتزم البديل كطرف يف اتفاقية توريد اللقيم، وعليها تاأدية التزاماتها مبوجب ذلك مل�شلحة ذلك 
البديل، ويتمتع امللتزم البديل بذات احلقوق مبوجب اتفاقية توريد اللقيم، كما لو اأنه كان طرفًا بدياًل ل�شدارة يف كافة الأوقات.

يتعني على اأرامكو ال�شعودية، خالل 21 يومًا من اإر�شال اإ�شعار بالتدخل، اأن تقدم لوكيل ال�شمان املحلي بيانًا يو�شح:

)اأ(  جميع املبالغ التي ل تزال م�شتحقة وواجبة الدفع من قبل �شدارة مبوجب التفاقية املتنازل عنها.

)ب(  طبيعة وقدر اأي مبالغ اأو مطالبة نقدية من املحتمل اأن ت�شبح اأو �شوف ت�شبح م�شتحقة لأرامكو من �شدارة مبوجب التفاقية املتنازل عنها خالل 
الـ 90 يومًا من تاريخ الإ�شعار بالتدخل.

)ج(  جميع اللتزامات غري النقدية التي مل تنفذ بعد من قبل �شدارة.

يف اأي وقت عقب تاريخ تويل املهام، يجوز للمدين البديل اإعطاء اإ�شعار خطي لأرامكو ال�شعودية بنيته اخلروج، واإنهاء التزاماته مبوجب التفاقية املتنازل 
عنها. اعتبارًا من ويف تاريخ ل يقع قبل مرور 30 يومًا عن تاريخ اإ�شعار اخلروج.

نقل الحقوق للغير . 6

اإذا اأ�شبح وكيل ال�شمان املحلي م�شتحقًا ملمار�شة حقوقه يف امل�شي قدمًا يف الت�شرف باحلق وامللكية، وامل�شالح اخلا�شة ب�شدارة يف التفاقية املتنازل عنها 
اإلى �شخ�ش )امل�سرتي املقرتح( ي�شتحوذ على جممع �شدارة )كنتيجة ملمار�شة اأي من احلقوق املمنوحة الأطراف امل�شمونة فيما يتعلق مبجمع �شدارة، اأو 
كنتيجة لتنفيذ اأي �شمان يتعلق با�شم �شدارة(، يجوز لوكيل ال�شمان املحلي تقدمي اإ�شعار خطي )اإ�سعار ال�ستبدال املقرتح( ل�شركة اأرامكو ال�شعودية يحتوي 

على هوية امل�شرتي املقرتح، وتاريخ النقل.

حق أرامكو السعودية في االعتراض. 7

يجوز لأرامكو ال�شعودية اأن تعرت�ش على اأي مدين بديل مقرتح، اأو م�شرٍت مقرتح، اإذا مل يلِب ذلك ال�شخ�ش املعايري املنطبقة املتفق عليها. ويتعني على وكيل 
ال�شمان املحلي اأن يقدم لأرامكو ال�شعودية املعلومات املطلوبة ب�شكل معقول لتقييم فيما اإذا كان �شاحب اللتزام البديل املقرتح اأو امل�شرتي املقرتح يلبون 
املعايري املنطبقة املتفق عليها. يتم حتديد اأ�ش�ش العرتا�ش بناًء على معايري حمددة متفق عليها، وح�شب توجيهات حكومة اململكة العربية ال�شعودية، وعلى 
وجه اخل�شو�ش حق احلكومة يف العرتا�ش على الت�شرف لأ�شباب تتعلق بالأمن الوطني يف اأو ذات العالقة باململكة. يجب اأن تعرب اأرامكو ال�شعودية عن 

اعرتا�شها يف غ�شون 30 يوم عمل من تاريخ الت�شرف املقرتح، واإل ف�شتعترب اأرامكو ال�شعودية اأنه لي�ش لديها اعرتا�ش على ذلك.

التعهدات والضمانات. 8

تقدم اأرامكو ال�شعودية التعهدات وال�شمانات )التي تخ�شع لتحفظات معتادة( التي تتعلق مبا يلي:

)اأ(  و�شعها ك�شركة و�شالحياتها ك�شركة للدخول يف وتاأدية التزاماتها مبوجب الإ�شعار والإقرار. 

)ب(  طبيعة التزاماتها من حيث �شرعيتها و�شحتها وقابليتها للتنفيذ مبوجب الإ�شعار والإقرار . 
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)ج(  عدم التعار�ش بني توقيع وت�شليم وتنفيذ الإ�شعار والإقرار والنظام املنطبق اأو الوثائق التاأ�شي�شية اأو اأي اتفاقيات قائمة تكون طرفًا فيها. 

)د(  الطبيعة اخلا�شة والتجارية لتنفيذها وممار�شتها حلقوقها والتزاماتها مبوجب الإ�شعار والإقرار. 

)هـ(  ح�شانتها الق�شائية �شد الدعاوي املتعلقة بالإ�شعار والإقرار.

القانون الحاكم. 9

يخ�شع الإ�شعار لأنظمة وقوانني اململكة.

ح( اتفاقية الأحكام العامة التكميلية

األطراف. 1

اأطراف اتفاقية الأحكام العامة التكميلية هم، من بني اآخرين، �شدارة ووكالء الت�شهيالت )غري ما يتعلق بت�شهيل ال�شكوك ووكيل حملة ال�شكوك ووكالء 
�شمان امل�شدر(، ق�شم ت�شدير �شمانات العتماد  )ECGD(، �شندوق عوملة ال�شركات )FIEM(، بنك ال�شترياد والت�شدير الأمريكي)K-Ex-Im( ووكيل 

الدائنني.

الشروط التكميلية لالستخدام . 2

الشروط األولية المسبقة

مع اخل�شوع لأي �شرط اأويل م�شبق مت التنازل عنه وفقا لتفاقية الأحكام العامة التكميلية، ل يجوز ل�شدارة اأن تقدم اأول طلب ا�شتخدام اإل بعد اأن ت�شتويف 
�شدارة ال�شروط الأولية امل�شبقة الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة التكميلية.

الشروط اإلضافية المسبقة

بالإ�شافة اإلى ال�شروط الأولية امل�شبقة اأعاله، ومع مراعاة متام التنازل عن اأي �شروط اإ�شافية م�شبقة وفقا لتفاقية الأحكام العامة التكميلية، فاإنه ينبغي 
تلبية بع�ش ال�شروط الإ�شافية امل�شبقة املعينة فيما يتعلق بكل طلب ا�شتخدام )ومن �شمن تلك ال�شروط األ تزيد ن�شبة الدين اإلى حقوق امل�شاهمني مبا�شرة 

بعد تقدمي الدفعة املقدمة عن 80:20(.

التأكيدات والضمانات. 3

�شوف تقدم �شدارة تاأكيدات و�شمانات معينة متعارف عليها )با�شتثناء البنود املعلنة املتفق عليها ومع مراعاة ال�شروط القانونية واملادية وغريها من ال�شروط 
امل�شابهة( ل�شالح م�شاركي التمويل املعنيني ذوي الأولوية فقط )ولي�ش م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الذين اأتاحوا ت�شهيل ال�شكوك اأو ت�شهيل ال�شندات(.

التعهدات التكميلية . 4

بالإ�شافة اإلى التعهدات العامة املن�شو�ش عليها يف اتفاقية الأحكام العامة، �شوف تخ�شع �شدارة اأي�شا، من بني اأمور اأخرى، اإلى التعهدات التالية ل�شالح 
م�شاركي التمويل ذوي الأولوية املعنيني فقط )ولي�ش م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الذين وفروا ت�شهيل ال�شكوك اأو ت�شهيل ال�شندات(:

)اأ(  رفع تقارير ربع �شنوية حول �شري اأعمال البناء خالل 45 يومًا من انتهاء كل ربع مايل، )مع �شرورة اإر�شال ن�شخ من هذه التقارير اإلى امل�شت�شار الفني 
والبيئي لأغرا�ش املعلومات فقط( قبل تاريخ انتهاء امل�شروع .

)ب(  تقدمي: )1( تقارير ن�شف �شنوية عن نواحي الت�شغيل بال�شيغة املتفق عليها بني �شدارة ووكيل الدائنني )مبا يف ذلك ما يتعلق بالنواحي الجتماعية 
الفني، يف كل حالة  اأرقام الأداء  الإنتاج والت�شويق(، و )2( تقارير ن�شف �شنوية تت�شمن  الرئي�شية وم�شائل تخطيط  واأعمال ال�شيانة  والبيئية 

احلالت، بعد تاريخ انتهاء امل�شروع .

الدائنني  اأن�شطة عمليات للمراجعة من قبل وكيل  60 يوما قبل بدء  البيئية والجتماعية يف موعد ل يتجاوز  العمليات  اإدارة مرحلة  )ج(  تقدمي خطة 
واإجراء التعديالت على اخلطة ح�شب التفاق مع وكيل الدائنني وامل�شت�شار الفني والبيئي قبل بدء اأن�شطة تلك العمليات على األ تكون تلك التعديالت 

�شببا يف انتهاك �شدارة اأو امل�شروع لأي اتفاقية بيئية اأو قوانني بيئية اأو اجتماعية. 

)د(  اللتزام بعقود ووثائق التاأمني املطلوبة.

)هـ(  عدم تنفيذ اأي تعديل جوهري على خطة الإدارة البيئية والجتماعية دون احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من وكيل الدائنني )الذي يت�شرف 
على نحو معقول وبالت�شاور مع امل�شت�شار الفني والبيئي(، مع مراعاة ا�شتثناءات معينة يف هذا ال�شياق.
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حوادث التقصير التكميلية . 5

بالإ�شافة اإلى حوادث التق�شري الواردة يف اتفاقية الأحكام العامة، �شوف تخ�شع �شدارة اأي�شا، بني اأمور اأخرى، اإلى حوادث التق�شري التالية )مع مراعاة اأي 
حتفظات من حيث الأهمية الن�شبية اأو املعقولية اأو التاأثري ال�شلبي امللمو�ش و/اأو فرتات ال�شماح اأو فرتات "الت�شحيح"( مل�شلحة م�شاركي التمويل ذوي الأولوية 

املعنيني فقط )ولي�ش م�شاركي التمويل ذوي الأولوية الذين وفروا ت�شهيل ال�شكوك اأو ت�شهيل ال�شندات(:

)اأ(  ما مل يكن قابال للت�شحيح خالل فرتة حمددة، اأي تاأكيد اأو �شمان تقدمه �شدارة يف اإطار اأي وثيقة من وثائق التمويل وكان هذا التاأكيد غري �شحيح 
باأي وجه من الوجوه املادية عند تقدميه اأو عند اإعادة تقدميه.

)ب(  ما مل يكن قابال للت�شحيح خالل فرتة حمددة، يف حال يوؤدي اإلى عدم المتثال لل�شروط البيئية يف حادث بيئي جوهري.

)ج(  اأي �شهادة غري �شحيحة باأي وجه من الوجوه املادية تقدمها �شدارة وفقا اأو على النحو املطلوب يف اأي وثيقة من وثائق التمويل. 

القانون الحاكم. 6

تخ�شع اتفاقية الأحكام العامة التكميلية واأي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عن اأو فيما يتعلق بالتفاقية اإلى القانون الإجنليزي.

اتفاقية �سمان م�سدر ال�سكوك

األطراف. 1

يت�شمن الأطراف الأوليون لتفاقية �شمان م�شدر ال�شكوك كاًل من امل�شدر، ووكيل �شمان م�شدر ال�شكوك اخلارجي الأويل، ووكيل �شمان م�شدر ال�شكوك 
املحلي الأويل، ومدير دفعات ال�شكوك الأويل، وبنك ح�شاب م�شدر ال�شكوك املحلي الأويل.

تعيين الوكالء. 2

الغر�ش من اتفاقية وكالة �شمان م�شدر ال�شكوك هو تعيني وكالء اأوليني ل�شمان م�شدر ال�شكوك، ل�شفتهم ذات ال�شلة. وتت�شمن اأحكام التعيني املتعارف 
عليها لتفاقية وكالة �شمان م�شدر ال�شكوك.

القانون الحاكم. 3

تخ�شع اتفاقية وكالة �شمان م�شدر ال�شكوك واأي التزامات غري تعاقدية نا�شئة عنها اأو تتعلق بها للقانون الإجنليزي.
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ملخص وثائق صفقة الصكوك 

فيما يلي ملخ�شات لوثائق �شفقة ال�شكوك الرئي�شية. ول يق�شد من امللخ�شات التالية اأن تكون بيانات كاملة لأحكام التفاقيات امل�شار اإليها. وينبغي قراءة 
كل ملخ�ش بالقرتان مع التفاقية ذات ال�شلة ب�شيغتها الكاملة، وي�شتند تف�شري كل ملخ�ش اإلى ال�شيغة الكاملة لتلك التفاقية.

و�شتكون الوثائق املو�شوفة يف هذا الق�شم متاحة للمعاينة وفقًا لق�شم "معلومات عامة" من ن�شرة الإ�شدار هذه.

اتفاقية المشاركة 

وب�شفتها  امل�شاركة،  �شريكًا يف  وب�شفتها  ال�شخ�شية  و�شدارة )ب�شفتها  امل�شدر  اإبرامها بني  ويتم  الإقفال،  تاريخ  قبل  اأو  امل�شاركة يف  اتفاقية  توؤرخ  �شوف 
ال�شريك املنتدب لل�شركاء وبالنيابة عنهم(، ووكيل امل�شاركة املفو�ش، ووكيل �شمان امل�شدر املحلي، ووكيل حملة ال�شكوك، ووكيل الدائنني، و�شوف ت�شبط 
اتفاقية امل�شاركة الأحكام وال�شروط التي يتم بناء عليها دخول ال�شركاء يف امل�شاركة. و�شيكون الغر�ش من امل�شاركة هو ك�شب الربح من ا�شتخدام م�شاهمات 

ال�شركاء يف راأ�ش املال وفقا خلطة العمل.

المساهمات الرأس مالية

فيما يتعلق بامل�شاهمات الراأ�شمالية املقدمة من قبل كٍل من ال�شركاء، فاإن امل�شدر �شيدفع امل�شاهمة نقدا وذلك بالقيد يف ح�شاب خا�ش بامل�شروع. �شتقدم 
املتفق عليه بني  التقييم  امل�شاهمة، مع  اأ�شول  للم�شاركة عن حقوقها وم�شاحلها وم�شتحقاتها يف  التنازل  املال عن طريق  راأ�ش  �شدارة م�شاهمة عينية يف 

ال�شركاء والذي يبلغ نحو 202.7 مليون ريال �شعودي.

امل�شاهمات  تطبيق  خالل  من  عليها  يح�شلون  والتي  تلك،  ب�شفتهم  لها  ال�شركاء  جميع  باأحقية  الت�شريح  مت  التي  الأ�شول  وجميع  امل�شاركة،  راأ�شمال  اإن 
الراأ�شمالية لل�شركاء يف امل�شاركة وفقا خلطة العمل واتفاقية امل�شاركة، �شوف ت�شكل اأ�شول امل�شاركة.

اإبرامها بني ال�شركاء ب�شاأن  اأن الأ�شول املوؤجرة �شتكون هي امل�شلحة التنا�شبية للم�شدر يف اأ�شول امل�شروع فيما يتعلق باتفاقية الإجارة التي �شيتم  وحيث 
الأ�شول املوؤجرة، يوافق ال�شركاء على اأن امل�شدر �شيكون خموًل ب�شكل ح�شري ل�شتالم كل دفعة من دفعات الإيجار املقدم، دفعات الإيجار، مبالغ الدفع 
املبكر،ومبالغ الدفعات املبكرة الإ�شافية، مبلغ اإنهاء الإيجار، مبلغ الإنهاء الإ�شايف للم�شدر، و/اأو مبلغ عجز اخل�شارة الكلية )اإن وجد(، وكل دفعة من دفعات 
اإنهاء �شراء امل�شدر الإ�شايف )اإن وجد(، واأي وجميع املبالغ الأخرى املعرب عنها مبوجب وثائق  اإنهاء �شراء امل�شدر ومبلغ  تعوي�ش الت�شليم املتاأخر، ومبلغ 
التمويل ذات العالقة التي �شي�شتلمها. ولن يكون لل�شريك املنتدب احلق يف ا�شتالم اأي من هذه املبالغ، و�شيكون له احلق يف ا�شتالم فقط املبالغ املن�شو�ش 

عليها �شراحة يف وثائق التمويل تلك.

ل يجوز لأي �شريك بيع، اأو التنازل عن، اأو اأن ي�شع اأي اأعباء اأو رهن، اأو ينقل، اأو يت�شرف بطريقة اأخرى بوحداته )كما هي معرفة اأدناه( اأو م�شاحله يف 
اأ�شول امل�شاركة )اأو اأي جزء منها، مبا يف ذلك وتفاديًا لل�شك، اأ�شول امل�شروع اأو اأ�شول امل�شاهمة( با�شتثناء ما مت ت�شوره يف وثائق التمويل، �شريطة اأنه يف 
حالة الأعباء امل�شموح بها، يوافق ال�شركاء ويقبلون ب�شكل غري قابل للنق�ش )اإلى احلد املطلوب( على اإن�شاء الأعباء امل�شموح بها تلك. ودون الإخالل مبا تقدم 
)1( ل ُي�شمح لل�شريك املنتدب بيع اأو التنازل عن اأو نقل اأو الت�شرف بطريقة اأخرى يف اأ�شول امل�شاهمة )اأو اأي جزء منها( اإل اإلى �شدارة، و)2( ل يكون 
للم�شدر احلق يف اأي وقت ببيع اأو التنازل عن اأو نقل اأو الت�شرف باأية طريقة اأخرى يف ا�شتحقاقاته وم�شاحله يف اأ�شول امل�شروع )اأو اأي جزء منها مبا يف 

ذلك اأ�شول الإجارة( با�شتثناء ما كان متوافقًا مع وثائق التمويل. 

تعديل الوحدات

اأ�شول  يف  وم�شتحقاته  �شريك  كل  م�شلحة  فاإن  وبالتايل  )الوحدات(،  وحدات  بوا�شطة  امل�شاركة  اأ�شول  يف  وم�شتحقاته  �شريك  كل  م�شلحة  متثيل  �شيتم 
امل�شاركة يف اأي وقت �شتكون بالتنا�شب مع عدد الوحدات التي يحملها، مقارنة مبجموع الوحدات التي يحملها ال�شريك الآخر.

�شيتم تعديل عدد الوحدات التي يحملها امل�شدر )وبالتايل، عدد الوحدات التي متتلكها �شدارة( تلقائيا من وقت لآخر بالتنا�شب مع املبلغ ال�شمي لل�شكوك 
القائم املنطبق اآنذاك، بحيث يتم فور ا�شتعادة ال�شكوك بالكامل وفقًا لل�شروط ت�شفري قيمتها جميع ا�شتحقاقات امل�شدر من الوحدات، ولن يعود للم�شدر 

اأي من احلقوق و/اأو امل�شتحقات يف اأ�شول امل�شاركة )والتي �شتوؤول تلقائيًا مبوجب هذا ل�شدارة دون اتخاذ اأي اإجراءات(.

�شيتم حتمل اخل�شائر املتعلقة بامل�شاركة من قبل كل �شريك بالتنا�شب مع ن�شبة امتالكه للوحدات يف حينه من اإجمايل الوحدات لكال ال�شريكني.
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خطة العمل

�شيتم اإعداد خطة العمل من قبل �شدارة التي �شتتعهد وت�شمن اأنه قد مت اإعداد تلك اخلطة من قبلها بالعناية الواجبة واأنها معقولة ودقيقة من جميع النواحي 
اجلوهرية كما يف تاريخ اتفاقية امل�شاركة. و�شوف تتاألف خطة العمل من الأجزاء التالية:  

)اأ(  ا�شتخدام امل�شاهمة يف راأ�ش املال املقدم من كل �شريك من ال�شركاء لتمويل �شراء وبناء وت�شليم اأ�شول امل�شروع.

)ب(  بالن�شبة لل�شركاء كموؤجرين م�شرتكني لتاأجري اأ�شول الإجارة ل�شدارة كم�شتاأجر على اأ�شا�ش التاأجري امل�شتقبلي حتى تاريخ الت�شليم، وبعد ذلك 
على اأ�شا�ش التاأجري اجلاري، بحيث يتم بحلول نهاية مدة الإيجار اأو عند اأي اإنهاء مبكر لهذا الإيجار، متلك امل�شتاأجر لأ�شول الإيجار متلكًا كاماًل. 

)ج(  �شتقوم �شدارة ب�شفتها ال�شريك املنتدب )بالنيابة عن ال�شركاء( بالتاأكد من اأن اجلزء من اأ�شول امل�شروع التي مل يتم تاأجريها، �شوف تكون متاحة 
لال�شتخدام من قبل �شدارة جمانًا.

)د(  �شيتخذ امل�شدر وال�شريك املنتدب كافة اخلطوات ال�شرورية ل�شمان اأن اأ�شول امل�شاهمة يتم توفريها اإلى ال�شريك املنتدب بحيث اأن هذا ال�شريك 
املنتدب يكون له احلق الوحيد واحل�شري ل�شتخدام اأ�شول امل�شاهمة تلك لأغرا�ش تطوير وبناء و�شيانة امل�شروع، والتي بدورها �شوف تتيح لأ�شول 

امل�شروع حتقيق اأف�شل قيمة ممكنة.

اإلدارة

يتولى ال�شريك املنتدب اإدارة امل�شاركة. ويف مقابل املوافقة على القيام بهذا العمل، فاإن ال�شركاء �شيدفعون لل�شريك املنتدب اأتعابًا مقدارها 10 ريال �شعودي. 

و�شيكون هدف ال�شريك املنتدب هو حتقيق اأهداف امل�شاركة وفقا خلطة العمل وتقدمي خدمات معينة خالل الفرتة امل�شاركة، وهي حتديدا كما يلي:

اأي هيئة م�شوؤولة عن ال�شريبة يف اململكة فيما يتعلق  اأو  )اأ(  تقدمي كافة الإقرارات املتعلقة بال�شريبة ح�شبما تطلبه م�شلحة الزكاة و�شريبة الدخل 
هذه  عن  كاملة  اأدلة  وتقدمي  العالقة  ذات  ال�شريبية  ال�شلطة  اإلى  امل�شاركة  باأ�شول  يتعلق  فيما  ا�شتحقاقها  عند  ال�شرائب  جميع  ودفع  بامل�شاركة 

الدفعات اإلى ال�شركاء.

)ب(  اإعداد ح�شابات امل�شاركة )وهي ال�شجالت الدفرتية فيما يخ�ش امل�شاركة عن كل فرتة حما�شبية(. 

)ج(  احل�شول على كافة التفوي�شات ال�شرورية )اإن وجدت( املتعلقة بتاأ�شي�ش ون�شاطات امل�شاركة وفقًا لوثائق التمويل.

)د(  تنفيذ، مع عدم اإغفال تنفيذ، جميع الإجراءات الأخرى ال�شرورية للتنفيذ ال�شليم خلطة العمل.

اأثناء تقدمي هذه اخلدمات، �شوف يعمل ال�شريك املنتدب وفقًا جلميع الأنظمة واجبة التطبيق، بتلك الدرجة من املهارة والعناية التي كان �شيمار�شها فيما 
يتعلق بالأ�شول اخلا�شة به.

�شوف يتمتع ال�شريك املنتدب بامل�شوؤولية منفردًا عن جميع املطالبات اأو اخل�شائر اأو التكاليف اأو النفقات التي يتكبدها اأو يعاين منها نتيجة اإخالله باتفاقية 
امل�شاركة، اأو اإهماله، اأو �شوء نيته اأو غري ذلك من �شوء ت�شرف. 

يفّو�ش ال�شركاء وال�شريك املنتدب وكيل امل�شاركة املفو�ش بالدخول يف اتفاقية ال�شراء، واتفاقية الإجارة، واتفاقية وكالة اخلدمة، بالنيابة عنهم وبا�شمهم. 
ويجب األ يكون وكيل امل�شاركة املفو�ش �شريكًا يف امل�شاركة، كما يجب األ ميتلك اأي حقوق اأو اأ�شول ل�شالح امل�شاركة. و�شيكون دور وكيل امل�شاركة املفو�ش 
حمدودًا بالدخول يف اتفاقية ال�شراء، واتفاقية الإجارة، واتفاقية وكالة اخلدمة، بالنيابة عن، وبا�شم ال�شركاء وال�شريك املنتدب، ويجب األ يكون على وكيل 
فاإنهم  املفو�ش،  امل�شاركة  وكيل  تعيني  الرغم من  على  اأنه  املنتدب  وال�شريك  ال�شركاء  كل من  ويوافق  الوثائق.  تلك  م�شوؤولية مبوجب  اأي  املفو�ش  امل�شاركة 
�شيكونون ملزمني بوا�شطة اأحكام اتفاقية ال�شراء، واتفاقية الإجارة، واتفاقية وكالة اخلدمة كما لو اأنهم قاموا بالتوقيع مبا�شرة على تلك التفاقيات، يف كل 

حالة، بال�شفة ذات ال�شلة لكل منهم.

توزيع االرباح وأصول المشاركة

اأي توزيع اأرباح م�شاركة قابلة للتوزيع بني ال�شركاء �شيتم يف كل تاريخ توزيع دوري من قبل ال�شريك املنتدب بحيث تدفع ن�شبة 99% منها ل�شدارة ون�شبة %1 
للم�شدر )�شريطة اأن يكون قد مت ت�شديد جميع الدفعات من �شدارة اإلى اأو مل�شلحة امل�شدر مبوجب وثائق التمويل امل�شتحقة يف التاريخ ذي ال�شلة بالكامل 

وفقًا لأحكام وثيقة التمويل ذات العالقة(. 

�شتبداأ امل�شاركة يف تاريخ اتفاقية امل�شاركة وتنتهي عند حلول الذكرى ال�شنوية ال�شابعة ع�شرة لتاريخ اتفاقية امل�شاركة )تاريخ نهاية امل�ساركة(. و�شوف تنتهي 
امل�شاركة فقط اأو يتم حلها قبل تاريخ نهاية امل�شاركة عند ا�شرتداد ال�شكوك بالكامل وفقًا لل�شروط )اأو عند  اإنهاء اتفاقية الإجارة و/اأو اتفاقية ال�شراء )ويف 
حالة اتفاقية ال�شراء، قبل الت�شليم((، اأو بفعل القانون، اأو بتوجيه من حمكمة ذات اخت�شا�ش. با�شتثناء يف حالة ا�شتعادة جميع ال�شكوك بالكامل قبل تاريخ 
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انتهاء امل�شاركة، �شيتم ت�شفية امل�شاركة وتوزيع اأ�شولها على �شدارة دون اإجراءات ر�شمية اإ�شافية بتاريخ انتهاء امل�شاركة. واإذا ما مت اإنهاء امل�شاركة وفقًا 
لل�شروط )اأو خالفًا لذلك عند اإنهاء اتفاقية الإجارة و/اأو اتفاقية ال�شراء( )ويف حالة اتفاقية ال�شراء، قبل الت�شليم(( قبل تاريخ نهاية امل�شاركة، �شريطة 
ا�شتالم امل�شدر ملبلغ الإنهاء ذي العالقة وفقًا لتفاقية الإجارة اأو اتفاقية ال�شراء اأو اتفاقية وكالة اخلدمة )ح�شب احلالة(، توؤول اأ�شول امل�شاركة املتبقية اإلى 
�شدارة دون املزيد من الإجراءات ال�شكلية، ومع مراعاة وثائق التمويل فلن يكون على �شدارة اأي م�شئولية اأخرى جتاه امل�شدر )باأي �شفة كانت(. واإذا ما 
مت اإنهاء اأو حل امل�شاركة بفعل القانون اأو بتوجيه من حمكمة خمت�شة، فتوؤول اأ�شول امل�شاركة القائمة يف ذلك التاريخ تلقائيًا اإلى ال�شركاء بالتنا�شب مع عدد 

الوحدات التي يحملها كل منهم يف ذلك الوقت دون اإجراءات ر�شمية اإ�شافية.

القانون السائد والسلطة القضائية

تخ�شع اتفاقية امل�شاركة لالأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة وتف�شر وفقا لذلك.

اتفاقية الشراء

�شوف توؤرخ اتفاقية ال�شراء بتاريخ الإقفال اأو قبله، ويتم اإبرامها، من بني وكيل امل�شاركة املفو�ش )كوكيل مفو�ش لل�شريك املنتدب وبالنيابة عنه وال�شركاء(، 
الأحكام  ال�شراء  اتفاقية  و�شتو�شح  الدائنني.  ووكيل  ال�شكوك،  ووكيل حملة  املحلي،  امل�شدر  ووكيل �شمان  ال�شراء(،  و�شدارة )ب�شفتها مقاول  وامل�شدر، 

وال�شروط التي بناء عليها �شيت�شرف مقاول ال�شراء كمقاول م�شتقل لتنفيذ اإن�شاء وت�شليم اأ�شول امل�شروع.

مقاول الشراء

مبوجب اتفاقية ال�شراء، �شيقوم ال�شريك املنتدب بتعيني مقاول ال�شراء والدفع له مبلغا م�شاويا للم�شاهمة نقدًا )بعد خ�شم املبالغ امل�شموح بها وفقًا للفقرة 
2-5 من اتفاقية امل�شاركة( وذلك يف تاريخ الإقفال. ويف مقابل ذلك املبلغ، فاإن مقاول ال�شراء يتعهد بتاأمني اإن�شاء وت�شليم اأ�شول امل�شروع اإلى ال�شريك املنتدب 
يف موعد ل يتجاوز تاريخ الكتمال امل�شتهدف وفقا ل�شروط اتفاقية ال�شراء. ويجوز ملقاول ال�شراء الدخول يف عقد بناء اأو اأكرث مع مقاول طرف ثالث اأو اأكرث 

من وقت لآخر، لكي يت�شنى له تلبية التزامه بت�شليم اأ�شول امل�شروع مبوجب اتفاقية ال�شراء.

الحد األقصى للتكلفة والدفع

لن يتجاوز احلد الأق�شى ملجموع املبلغ الذي �شيقوم ال�شريك املنتدب بدفعه اإلى، اأو لأمر مقاول ال�شراء لإن�شاء وت�شليم اأ�شول امل�شروع مبلغا م�شاويا ملبلغ 
امل�شاهمة، ولن يكون امل�شدر ول ال�شريك املنتدب خا�شع لأي التزام مبوجب اتفاقية ال�شراء  لدفع مبلغ يزيد عن ذلك املبلغ.

أصول المشروع 

الى احلد الذي تنتقل فيه امللكية و/ اأو حقوق امللكية يف اأ�شول امل�شروع من اأي مقاول ذي عالقة قبل الت�شليم، يبقى مقاول ال�شراء هو �شاحب هذه احلقوق حتى 
الت�شليم، وبناء على ذلك، يتحمل كافة املخاطر املتعلقة مبلكية اأ�شول امل�شروع )مبا يف ذلك امل�شوؤولية جتاه الطرف الثالث( حتى يتم الت�شليم.

تسليم أصول المشروع

يتعهد مقاول ال�شراء بتوريد وت�شليم اأو بتاأمني توريد وت�شليم اأ�شول امل�شروع اإلى ال�شريك املنتدب وفقا لأحكام اتفاقية ال�شراء يف تاريخ الدفع الذي يلي مبا�شرة 
اكتمال اأ�شول امل�شروع مبوجب �شروط عقود البناء ذات ال�شلة )الت�سليم(، ولكن على اأي حال، يف موعد ل يتجاوز تاريخ الكتمال امل�شتهدف. اإذا كان تاريخ 
�شداد الدفعة الأولى ل يتوقع اأن يقع يف التاريخ الذي يلي تاريخ الت�شليم املتوقع مبا�شرة، فاإن مقاول ال�شراء �شيقوم على الفور باإخطار الأطراف الأخرى بذلك 
و�شيعترب اأن الت�شليم لن يحدث حتى تاريخ 15 يونيو اأو 15 دي�شمرب )ح�شبما ينطبق( الذي ي�شبق مبا�شرة تاريخ �شداد الدفعة الأولى. ول يجوز اأن يكون هناك 

ت�شليم جزئي لأ�شول امل�شروع.

عند الت�شليم، يكون مقاول ال�شراء م�شوؤول عن التاأكد باأن اأ�شول امل�شروع :

)اأ(  مطابقة للموا�شفات الفنية املتفق عليها )على النحو املن�شو�ش عليه يف اتفاقية ال�شراء(.

)ب(  بحالة جيدة ومر�شية لالأغرا�ش املذكورة يف اتفاقية الإجارة.

)ج(  ل تخ�شع لأي اأعباء )غري الأعباء امل�شموح بها(.

يكون مقاول ال�شراء ملزما، على نفقته اخلا�شة، باتخاذ اأي اإجراء �شروري لتنفيذ نقل اأ�شول امل�شروع )وفقًا لتفاقية ال�شراء( ح�شبما قد يطلبه ال�شريك 
وفقا  بها  بناء على طلبه لالحتفاظ  امل�شروع  اأ�شول  ال�شراء، يف حيازة  اتفاقية  اأحكام  املنتدب احلق، مع مراعاة  لل�شريك  و�شيكون  ب�شكل معقول.  املنتدب 

لتفاقية امل�شاركة.
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اإذا مل يحدث الت�شليم اأو اعترب باأنه لن يحدث يف اأو قبل تاريخ الكتمال امل�شتهدف، يكون مقاول ال�شراء ملزما بدفع )متاأخرات( تعوي�ش الت�شليم املتاأخر 
للم�شدر فيما يتعلق بكل مدة تاأخري يف الت�شليم. وتعني عبارة تعوي�ض الت�سليم املتاأخر، فيما يتعلق بكل مدة تاأخري، جمموع ما يلي:

)اأ(  ناجت )1( معدل الفائدة بني البنوك ال�شعودية )�شيبور( املنطبق واملحدد وفقا لل�شرط 6-2)حتديد �شعر �شايبور( بني البنوك ال�شعودية( لفرتة 
تراكم العوائد املتوافقة مع مدة التاأخري هذه زائد هام�ش ال�شكوك. )2( عدد الأيام يف مدة التاأخري تلك مق�شوما على 360 يوم. و )3( القيمة 
ال�شمية الإجمالية لل�شكوك القائمة يف اليوم الأول من مدة التاأخري )مع مراعاة )اأ( اأي اإلغاء لل�شكوك، و)ب( اأي دفعات التعوي�شات الثابتة، و/

اأو مبالغ التعوي�ش املبكر و/اأو مبالغ ال�شداد املبكر، يف كل حالة، التي �شيتم تنفيذها اأو دفعها يف ذلك اليوم(.

)ب(   دفعة التعوي�شات الثابتة ذات ال�شلة )كما هو حمدد يف اتفاقية ال�شراء(.

يف تاريخ ا�شتحقاق الدفعات املنطبق )والذي يجب اأن يكون تاريخ دفعة الأجرة املبكرة يف حالة مبلغ الدفعة املبكرة(، يتعني على مقاول ال�شراء اأن يقوم اأي�شا 
بدفع مبالغ ال�شداد املبكر وجميع املبالغ الأخرى امل�شتحقة اأيا كانت والتي �شتكون م�شتحقة وقابلة للدفع للم�شدر مبوجب اتفاقية ال�شراء. ويجب اأن ميثل اأي 
عن�شر من عنا�شر دفعة التعوي�ش الثابتة من تعوي�ش الت�شليم املتاأخر و/اأو اأي مبلغ دفعة مبكرة م�شتحقة تعوي�شًا جزئيًا للم�شاهمة )والتي لهذا الغر�ش يجب 

اأن تكون م�شتثناة من اأي خ�شم يتم وفقًا للبند 2-5 من اتفاقية امل�شاركة( من قبل اأو بالنيابة عن مقاول ال�شراء.

االنتهاء أو اإلنهاء

تنتهي اتفاقية ال�شراء تلقائيا بتاريخ الت�شليم اأو بعده، مع ال�شتثناءات التالية:

)اأ(  يجوز يف اأو بعد تاريخ الإجراء التنفيذي، اأن يقوم امل�شدر )اأو وكيل الدائنني الذي يت�شرف وفقًا لتفاقية الدائنني( اإنهاء اتفاقية ال�شراء مبوجب 
اتفاقية  �شتنتهي  اإلى ذلك،  وبالإ�شافة  التمويل(.  وثائق  املنطبقة يف  والأحكام  الدائنني  اتفاقية  لأحكام  الأخرى )مع اخل�شوع  لالأطراف  اإخطار 

ال�شراء تلقائيًا عندما ت�شتحق ال�شكوك وت�شبح واجبة الدفع مبوجب ال�شرط 12 )الأحداث املوجبة لالإنهاء( قبل تاريخ الت�شليم.

)ب(  اإذا مت، قبل تاريخ الت�شليم، اإنهاء اتفاقية الإجارة وفقا لأي من الفقرات 12-2 )الإنهاء( حتى )و�شاماًل( 12- 5)الإنهاء( والبند 12-7 )الإنهاء( 
من اتفاقية الإجارة )وهي الظروف ذات العالقة املو�شوفة يف الفقرات )اأ( حتى )د( واجلملة الثانية يف الفقرة بعد الفقرة )د( حتت عنوان 

حتت عنوان "الإنهاء"(، فيتم كذلك اإنهاء اتفاقية ال�شراء.  الإجارة" اأدناه  "اتفاقية 

)ج(  وبخالف ذلك، ل يحق ملقاول ال�شراء اإنهاء اتفاقية ال�شراء قبل تاريخ الت�شليم اإل اإذا مت ذلك بالتفاق مع ال�شريك املنتدب، ال�شركاء، وكيل حملة 
ال�شكوك، ووكيل �شمان م�شدر ال�شكوك املحلي، ووكيل الدائنني.

)د(  اإذا مت مبوجب اأحكام اتفاقية ال�شراء، اإعطاء اإ�شعار الإنهاء على النحو املتوقع مبوجب الفقرات )اأ( و)ب( و)ج( اأعاله، يقوم مقاول ال�شراء يف 
التاريخ الذي مت فيه اإعطاء اإ�شعار اإنهاء اتفاقية ال�شراء، بدفع:

1. مع مراعاة الأحكام ذات العالقة يف وثائق التمويل ووفقًا لهما، جمموع مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر اإلى امل�شدر.

2. جمموع مبلغ اإنهاء �شراء ال�شريك املنتدب اإلى ال�شريك املنتدب.

ويف كل حالة وفقًا ل�شروط معينة. اإذا اأخفق مقاول ال�شراء بدفع جميع اأو اأي جزء من مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر اإلى امل�شدر يف تاريخ ا�شتحقاق الدفع، فلن يتم 
اإنهاء اتفاقية ال�شراء ويبقى ذلك املبلغ م�شتحقًا على الفور وواجب الدفع، واإ�شافة لذلك، يقوم مقاول ال�شراء ب�شكل غري قابل للنق�ش وغري م�شروط وتلقائيًا 
بدفع مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر الإ�شايف والذي يجب اأن ي�شبح م�شتحقًا على اأ�شا�ش يومي وفقًا لأحكام اتفاقية ال�شراء من تاريخ ال�شتحقاق اإلى وغري �شامل 
تاريخ دفع مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر بالكامل يف ح�شاب ال�شفقة للم�شدر. اإن مبلغ اإنهاء �شراء امل�شدر الإ�شايف لن ي�شتمل على اأي تعوي�ش اأي مبالغ م�شتحقة 

ولكن غري مدفوعة  من مبالغ التوزيع الدوري فيما يتعلق بال�شكوك.

القانون الحاكم والسلطة القضائية

تخ�شع اتفاقية ال�شراء لالأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة وتف�شر وفقا لذلك.

اتفاقية اإلجارة

�شوف توؤرخ اتفاقية الإجارة بتاريخ الإقفال اأو قبله ويتم اإبرامها، بني وكيل امل�شاركة املفو�ش )ب�شفته وكياًل مفو�شًا للموؤجرين امل�شرتكني وبالنيابة عنهم، 
امل�شدر، �شدارة )ب�شفتها م�شتاأجرًا( ووكيل �شمان امل�شدر املحلي، ووكيل حملة ال�شكوك، ووكيل الدائنني.
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يوافق المؤجرون المشتركون بموجب اتفاقية اإلجارة على تأجير أصول اإلجارة للمستأجر. 

نالت ر�شاه ومنا�شبة لتحقيق غر�شه منها. ويف �شوء موافقة  الإجارة تلك  اأ�شول  اأن  ويوؤكد  ا�شتئجارها  التي مت  الإجارة  اأ�شول  امل�شتاأجر على قبول  يوافق 
امل�شتاأجر على اأ�شول الإجارة )والإقرار ال�شريح الذي اأعطاه امل�شتاأجر �شمن اتفاقية الإجارة باأن اأ�شول الإجارة هي مطلوبة بالتحديد وموافق عليها من قبله 
لأغرا�ش امل�شروع و�شيتم احل�شول عليها من قبل املوؤجرين امل�شرتكني بناء على طلب امل�شتاأجر(، يقوم املوؤجرون امل�شرتكون باإخالء م�شوؤوليتهم ب�شكل �شريح 
ولن يقدموا اأي تاأكيدات اأو �شمانات )�شواء كانت �شريحة اأو �شمنية( بخ�شو�ش، من بني اأ�شياء اأخرى، اأ�شول الإيجار، وملكيتهم لهذه الأ�شول، وحالة هذه 

الأ�شول �شمن التفاقية. 

األجرة

لقاء تاأجري اأ�شول الإجارة يوافق امل�شتاأجر على �شداد دفعات الأجرة املقدمة، ثم بعد تاريخ بدء الإيجار )وهو تاريخ الت�شليم( دفعات الأجرة اإلى امل�شدر 
عن طريق دفعها يف ح�شاب ال�شفقة. ويدفع امل�شتاأجر اأي�شا مبلغا م�شاويا لأي مبالغ دفعات مبكرة واأي وجميع املبالغ الأخرى مهما كانت م�شتحقة وواجبة 
الدفع للم�شدر مبوجب اتفاقية الإجارة، مع مبالغ الدفعات املبكرة تلك املدفوعة بتلك الطريقة م�شكلة دفعة مبكرة متنا�شبة مع دفعات الأجرة الثابتة من قبل 
امل�شتاأجر. ويف كل دفعة من قبل امل�شتاأجر لدفعات الأجرة الثابتة واأي دفعة اأجرة مبكرة، �شوف يح�شل امل�شتاأجر على ح�شة تنا�شبية غري جمزاأة يف اأ�شول 
الإجارة مع اإمتام النقل النهائي وفقا للبندين 11 و12 من اتفاقية الإجارة ح�شبما ينطبق(. وفيما يتعلق بنوعي دفعات الأجرة ، فاإن امل�شدر )بو�شفه موؤجرًا 
م�شرتكًا( اأو مدير الدفعات الذي ينوب عنه )عندما يطلب منه ذلك من قبل امل�شدر وفقًا لتفاقية اإدارة الدفعات( �شيكون ملزما بتزويد امل�شتاأجر باإ�شعارات 
دفع الأجرة )اإ�شعار الأجرة املقدمة واإ�شعار دفع الأجرة على التوايل(، والتي مبوجبها يتم اإ�شعار امل�شتاأجر باملبلغ امل�شتحق املتعلق بفرتة الأجرة املقدمة اأو 

فرتة الإيجار )ح�شبما ينطبق( والتاريخ الذي �شتكون فيه واجبة الدفع. 

�شيتم تعيني ال�شريك املنتدب كموؤجر م�شرتك مبوجب اأحكام اتفاقية الإجارة للقيام من �شمن اأمور اأخرى بامل�شاعدة يف اإدارة الرتتيبات املت�شورة يف اتفاقية 
الإجارة، ولكنه لن يح�شل على اأي تعوي�شات لقاء قيامه بذلك الدور، كما لن يكون له حق يف اأن دفع حل�شابه اأي دفعات )مبا يف ذلك دفعات الأجرة املقدمة، 
دفعات الأجرة، مبالغ الدفعات املبكرة، مبالغ الدفعات املبكرة الإ�شافية، اأي مبلغ من مبالغ اإنهاء امل�شتاأجر و/اأو مبلغ من مبالغ اإنهاء امل�شتاأجر الإ�شايف و/

اأو مبلغ عجز اخل�شارة الكلية النا�شئة عن اتفاقية الإجارة.   

الصيانة،واإلصالح، والتعديالت، والتصرف 

مبوجب اتفاقية الإجارة، يكون ال�شريك املنتدب، نيابة عن املوؤجرين امل�شرتكني، م�شوؤول عما يلي: 

)اأ( اإجراء كافة اأعمال ال�شيانة الرئي�شية على نفقته اخلا�شة. 

)ب( احل�شول على عقود التاأمني والحتفاظ بها على نفقته اخلا�شة.

)ج( ت�شوية اأي �شرائب تتعلق بامللكية. 

غري اأنه مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة، يقوم ال�شريك املنتدب با�شتخدام مقاول خدمات لتنفيذ جميع املهاّم املذكورة اأعاله، وهذا يتم الإقرار به من قبل 
امل�شتاأجر يف هذه التفاقية. 

باأ�شول الإجارة من م�شوؤولية امل�شتاأجر، و�شوف يتحمل تكاليف ال�شيانة الروتينية. ورغم ذلك، فاإن اتفاقية  تكون ال�شيانة الروتينية املطلوبة فيما يتعلق 
الإجارة، �شت�شرتط بالن�شبة لأداء ال�شيانة الروتينية، �شرورة التقيد من بني اأمور اأخرى مبمار�شات ال�شناعة اجليدة. واملحافظة على املعايري والإجراءات 
املتوقعة ب�شكل عام من �شركة مهتمة تقوم بتنفيذ اأعمال م�شابهة لتلك التي يقوم بها امل�شتاأجر. واملحافظة على اأ�شول الإيجار بحالة جيدة و�شاحلة وقابلة 

لال�شتخدام وم�شتهلكة وفقًا للممار�شات العتيادية العادلة. 

ُي�شمح للم�شتاأجر بالقيام على نفقته اخلا�شة، من بني اأ�شياء اأخرى، بعمل الإ�شافات اأو التح�شينات اأو التغيريات على اأ�شول الإجارة، ولكن ب�شرط األ توؤدي 
هذه التغيريات اإلى قيام امل�شتاأجر مبخالفة اأي اأحكام واردة يف وثائق التمويل. عالوة على ذلك، اإذا ما مت اإجراء اأي تغيريات خمالفة لتفاقية الإجارة، واإذا 

طلب املوؤجرون امل�شرتكون ذلك، فاإنه يتعني على امل�شتاأجر اإعادة اأ�شول الإيجار اإلى حالتها الأ�شلية على نفقة امل�شتاأجر اخلا�شة. 

مُينع امل�شتاأجر من بيع اأ�شول الإجارة اأو التنازل عنها اأو تاأجريها من الباطن اأو ترك حيازتها )اأو اأي م�شالح فيها( با�شتثناء ما كان م�شموحًا به اأو مت�شورًا 
يف وثائق التمويل. كما مُينع من منح وال�شماح مبنح اأي اأعباء )با�شتثناء الأعباء امل�شموح بها( على اأ�شول الإجارة. 
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اإلنهاء

�شتنتهي اتفاقية الإجارة تلقائيا بتاريخ انتهاء الإجارة املجدول )�شريطة تقيد امل�شتاأجر بجميع التزاماته بالدفع مبوجب اتفاقية الإجارة بالكامل(، ويف ذلك 
التاريخ، �شيوافق املوؤجرون امل�شرتكون على اأن يبيع  للم�شتاأجر جميع م�شالح امل�شدر )ب�شفته موؤجرًا م�شرتكًا( يف ملكية اأ�شول الإجارة. ويجوز اإنهاء اتفاقية 

الإجارة خالف ذلك: 

)اأ(  من قبل امل�شدر يف وبعد اتخاذ اإجراء تنفيذي )مع مراعاة اأحكام اتفاقية الدائنني(.

)ب( و/اأو، اإذا اأ�شبحت �شدارة ملزمة بال�شداد املبكر لت�شهيالت ال�شكوك يف الظروف التالية: 

1(  وفقا للبند10-9 )ب( )الدفعات الإلزامية املقدمة – حادثة اخل�شارة الكلية( يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة. اأو 

العامة  الأحكام  اتفاقية  من  للتمويل((  النهائي  الكتمال  )تاريخ  الأويل  ال�شكوك  ت�شهيل   - الإلزامية  امل�شبقة  )الدفعات   8-01 للبند  2(  وفقًا 
ال�شاملة. 

)ج(  اإذا اختارت �شدارة ال�شداد املبكر وفقا للبند 10-9 )اأ( )الدفعات الإلزامية امل�شبقة – حادثة اخل�شارة الكلية( يف اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة. 

ويف اأي من هذه احلالت يجب على امل�شدر ويجوز للم�شدر )بالنيابة عن املوؤجر امل�شرتك( يف التاريخ التي ت�شتحق فيه هذه الدفعه مع مراعاة وثائق التمويل،  
اأن ينهي اتفاقية الإجارة وذلك باإعطاء اإ�شعار اإلى الأطراف الأخرى )ويخ�شع ذلك لبع�ش اللتزامات الأخرى(. 

كما يحق للم�شتاأجر اأن ينهي اتفاقية الإجارة )مع مراعاة اأحكام اأخرى معينة(:

1( بعد وقوع حادثة تتعلق بال�شريبة.

2( يف اأو بعد حلول الذكرى ال�شنوية اخلام�شة لتاريخ الإقفال.

3( بعد وقوع حادثة تنفيذية.

كما تنتهي اتفاقية الإجارة تلقائيا فور قيام امل�شدر باإلغاء جميع )ولي�ش بع�ش( ال�شكوك القائمة بعد ا�شتالم اإ�شعار الإلغاء وفقا لل�شروط واإعالن الوكالة.  
)اإ�شافة لذلك، �شتنتهي اتفاقية الإجارة تلقائيًا عند انهاء اتفاقية ال�شراء وفقًا للبند 7-2 )الإنهاء( من اتفاقية ال�شراء فور ا�شتحقاق ال�شكوك وت�شبح 

واجبة الدفع وفقًا لل�شرط 12 )حوادث موجبة لالإنهاء(.

وبا�شتثناء ما ذكر اأعاله، فال يحق للموؤجر بخالف ذلك اإنهاء اتفاقية الإجارة اإل مبوافقة اأطرافها الآخرين. 

وعندما يتم اإنهاء اتفاقية الإجارة مبكرًا قبل تاريخ بدء التاأجري، ف�شيكون ال�شريك املنتدب ملزما بدفع )اأو بخالف ذلك الوفاء باللتزام بت�شديد( مبلغ اإنهاء 
املوؤجر اإلى امل�شتاأجر )كمقا�شة مقابل مبلغ اإنهاء �شراء ال�شريك املنتدب(. 

عندما يتم اإنهاء اتفاقية الإجارة مبكرًا يف اأو بعد تاريخ بدء التاأجري، ف�شيكون امل�شتاأجر )با�شتثناء يف حال وقوع حادثة خ�شارة كلية تتعلق باأ�شول الإجارة التي 
ميكن الطالع على تفا�شيلها اأدناه( ملزمًا بدفع مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر حل�شاب امل�شدر. واإذا اأخفق امل�شتاأجر يف دفع كامل مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر عند ا�شتحقاقه، 
فلن يتم اإنهاء اتفاقية الإجارة، و�شيتم اإلزام امل�شتاأجر ب�شكل غري قابل للنق�ش ودون �شروط وتلقائيًا مبوا�شلة ا�شتئجار اأ�شول الإجارة، واأن يدفع للم�شدر مبلغ 
اإنهاء امل�شتاأجر الإ�شايف، اإ�شافة اإلى مبلغ اإنهاء الإيجار امل�شتحق وغري املدفوع. مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر الإ�شايف �شي�شتحق على اأ�شا�ش يومي وفقًا لأحكام اتفاقية 
الإجارة من تاريخ ال�شتحقاق لغاية وغري �شامل تاريخ دفع مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر بالكامل اإلى ح�شاب ال�شفقة للم�شدر. اإن مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر الإ�شايف لن 
ي�شتمل على اأي تعوي�ش لأي جزء من املبلغ امل�شتحق لفرتة تتعدى فرتة ال�شتحقاق املو�شوفة يف الفقرة )اأ( من تعريف مبلغ اإنهاء امل�شتاأجر، والذي ميثل املبلغ 

املطلوب دفعه مبوجب  الفقرة )اأ( من تعريف دفعات الأجرة.

اإلزام  وبعد وقوع حادثة خ�شارة كلية، �شينتهي ا�شتئجار اأ�شول الإجارة ، ويف اأحوال معينة ح�شبما ورد املزيد من الو�شف له يف اتفاقية الإجارة، فقد يتم 
امل�شتاأجر بدفع متح�شالت التاأمني )اإن وجدت( ومبلغ عجز اخل�شارة الكلية اإلى ح�شاب ال�شفقة للم�شدر �شمن فرتة حمددة ح�شبما ورد و�شفه فيها. 

وللمزيد من املناق�شة حول اأحكام الإنهاء مبوجب اتفاقية الإجارة، يرجى الطالع على الأق�شام الواردة يف هذه الن�شرة بعناوين "خمطط هيكل التدفقات 
النقدية – الإنهاء املبكر بعد تاريخ بدء الإجارة – ا�شرتداد ال�شكوك يف تاريخ الإنهاء املقرر – ا�شرتداد ال�شكوك قبل تاريخ الإنهاء املقرر".

القانون الحاكم و السلطة القضائية

تخ�شع اتفاقية الإجارة اإلى الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة وتف�شر وفقا لذلك.
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اتفاقية وكالة الخدمة

�شوف توؤرخ اتفاقية وكالة اخلدمة يف اأو قبل تاريخ الإقفال، ويتم اإبرامها، من بني اأطراف اأخرى، وكيل امل�شاركة املفو�ش )ب�شفته وكياًل مفو�شًا للموؤجرين 
امل�شرتكني وبالنيابة عنهم(، امل�شدر، �شدارة )ب�شفتها مقاول اخلدمة(، ووكيل �شمان امل�شدر املحلي، ووكيل حملة ال�شكوك، ووكيل الدائنني.

�شيقوم ال�شريك املنتدب )بالنيابة عن املوؤجرين امل�شرتكني( مبوجب اتفاقية وكالة اخلدمة، بتعيني �شدارة  )ب�شفتها مقاول خدمة م�شتقل(، مقاول اخلدمة، 
ويوافق مقاول اخلدمة على العمل كمقاول خدمة م�شتقل ل�شالح املوؤجرين امل�شرتكني لتنفيذ واأداء اخلدمات خالل مدة العقد. و�شوف يتلقى مقاول اخلدمات 

ر�شما ملرة واحدة من ال�شريك املنتدب مقداره 10 ريالت �شعودية كثمن ذلك العمل. 

اأن يبقى يف كل حالة هو  اتفاقية وكالة اخلدمة، �شريطة  ال�شماح ملقاول اخلدمات بتوكيل طرف ثالث ذي موؤهالت منا�شبة يف م�شوؤولياته مبوجب  و�شيتم 
امل�شوؤول عن تلك اخلدمات.

مدة العقد

�شتبداأ مدة العقد اعتبارا من تاريخ بدء الإجارة )مبوجب اتفاقية الإجارة( وت�شتمر حتى اإعطاء اإ�شعار اآخر من املوؤجرين امل�شرتكني، وطاملا، على اأي حال، 
اأن هناك اأمواًل م�شتحقة اأو قد ت�شبح م�شتحقة مبوجب اتفاقية الإجارة )مدة العقد(. 

الخدمات

�شتعك�ش اخلدمات م�شوؤوليات ال�شريك املنتدب مبوجب اتفاقية الإجارة. وحتديدا �شت�شمل تاأدية املهام التالية: 

)اأ(  ال�شيانة الرئي�شية.

)ب(  احل�شول على عقود تاأمني كافية فيما يتعلق باأ�شول الإجارة )مببلغ ل يقل عن القيمة الكاملة لإعادة الو�شع ملا كان عليه( وال�شتمرار يف املحافظة 
عليها.

)ج(  ت�شوية اأي �شرائب ملكية يتم تقديرها. 

عند تنفيذ اأو �شراء اأي �شيانة رئي�شية، �شيكون مقاول اخلدمات ملزما بتغيري و�شيانة واإ�شالح اأ�شول الإجارة وفقا للممار�شات ال�شناعية اجليدة. 

�شيكون مقاول  وكالة اخلدمة(،  وفقًا لتفاقية  اأخرى مت احل�شول عليها  تاأمني  اأي عقود  )اأو  واملحافظة عليها  التاأمني  اإلى احل�شول على عقود  بالإ�شافة 
اخلدمات م�شوؤوًل اأي�شا عن التاأكد باأن املطالبات يتم تقدميها وفقا لوثائق التاأمني ذات العالقة ح�شب املنا�شب. ومع مراعاة وثائق الدائنني واتفاقية الأحكام 
العامة، )1( يف حالة اخل�شارة اجلزئية، �شيتم ا�شتخدام املتح�شالت الناجتة )اإن وجدت( وفقا لبنود بوال�ش التاأمني، )2( ويف حالة حدوث خ�شارة كلية، 
اإلى ح�شاب  واأن املتح�شالت )اإن وجدت( الناجتة عن املطالبة �شتدفع  اأنه مت تقدمي مطالبة بخ�شو�ش تلك احلادثة يف احلال،  ف�شيتاأكد مقاول اخلدمة 
ال�شفقة ل�شالح ح�شاب امل�شدر كموؤجر م�شرتك. ويتعهد مقاول اخلدمات باأن عليه وفقًا للبند 6-2 )اخل�شائر يف اأ�شول الإجارة متح�شالتها( من اتفاقية 
وكالة اخلدمة، عندما يكون وقوع مبلغ عجز اخل�شارة الكلية املذكورة ناجمًا عن اإخالل مقاول اخلدمات بالتزاماته باحلفاظ على عقود تاأمني وفقًا للفقرة 
)ب( اأعاله، اأن يدفع حاًل )ولكن يف اأي حالة خالل 60 يومًا من وقوع حدث اخل�شارة الكلية( اإلى ح�شاب ال�شفقة حل�شاب امل�شدر كموؤجر م�شرتك يف نف�ش 

اليوم اأي مبلغ عجز خ�شارة كلية، واأنه �شيقوم بتعوي�ش امل�شدر بالكامل عند الطلب فيما يتعلق مببلغ عجز اخل�شارة الكلية ذاك. 

بت�شوية  فورا  والقيام  امللكية هذه  ب�شرائب  املت�شلة  اأو  بها  املتعلقة  والإقرارات  التقارير  بتقدمي  فورا  �شيقوم مقاول اخلدمات  امللكية،  ب�شرائب  يتعلق  فيما 
�شرائب امللكية هذه.  

رسوم الخدمات

�شيكون مقاول اخلدمات م�شوؤول عن دفع جميع ر�شوم اخلدمات. و�شيقوم مقاول اخلدمات يف املواعيد املحددة بتقدمي الفواتري عن كل ر�شوم خدمات يتكبدها 
اأو يدفعها خالل الفرتة ذات ال�شلة اإلى ال�شريك املنتدب. بعد ذلك �شيتعني على ال�شريك املنتدب اأن يقوم بتعوي�ش مقاول اخلدمات عن كل ر�شم من ر�شوم 

اخلدمات التي مت تقدمي فاتورة عنها اإلى ال�شريك املنتدب بالنيابة عن امل�شتاأجرين امل�شرتكني يف اأو قبل تاريخ الفاتورة ذات العالقة مل�شاريف اخلدمة.

اإلنهاء

اإذا اأخفق مقاول اخلدمات يف المتثال لأي من التزاماته اجلوهرية )مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر، التزامه بدفع اأي مبلغ �شد عجز يف اخل�شارة 
الكلية اأو اأي جزء منها(، فاإن ذلك �شيعترب خمالفة لتفاقية وكالة اخلدمة. ويف اأي وقت بعد املخالفة )مع مراعاة وثائق التمويل( فاإنه يجوز للم�شدر بالنيابة 

عن املوؤجرين امل�شرتكني، اأن يقوم باإنهاء اتفاقية وكالة اخلدمة وذلك باإعطاء اإ�شعار خطي بالإنهاء اإلى مقاول اخلدمات. 
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كما اأن هذه التفاقية �شتنتهي تلقائيا اإذا مت اإنهاء اتفاقية الإجارة. و�شوف لن يكون ملقاول اخلدمات اأي حق يف اإنهاء التفاقية قبل اإنهاء اتفاقية الإجارة. 

القانون الحاكم و السلطة القضائية

تخ�شع اتفاقية وكالة اخلدمة اإلى الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة وتف�شر وفقا لذلك.

وثائق ضمان المصدر

وفقا لوثائق �شمان امل�شدر، قام امل�شدر مبنح �شمان على اأ�شوله ك�شمان )مع اأمور اأخرى( للتزاماته بت�شديد الدفعات مبوجب ال�شكوك على النحو التايل:

)اأ(  مبوجب �شند الرهن والتنازل للم�شدر اخلارجي )الذي حتكمه القوانني الجنليزية ويخ�شع لل�شلطة الق�شائية ملحاكم اإجنلرتا(، )1( �شيتم التنازل 
على �شبيل ال�شمان )اإلى احلد الذي ل يتم التنازل عنه ب�شورة �شحيحة خالفًا لذلك، رهن عائم ذي مرتبة اأولى( عن حقوقه وملكيته وم�شلحته 
احلالية وامل�شتقبلية وثائق التمويل التي يكون هو طرفًا فيها اأو له حقوق مبوجبها والتي تكون هي ذاتها خا�شعة للقانون الجنليزي، والتي ت�شمل 
اتفاقية الأحكام العامة واتفاقية الدائنني، و�شمانات الكتمال. يتم منح كل منها اإلى وكيل �شمان امل�شدر اخلارجي كوكيل عن الأطراف امل�شمونة 

للم�شدر.

)ب(  مبوجب اتفاقية ال�شمان على احل�شاب للم�شدر املحلي )التي حتكمها قوانني اململكة  وتخ�شع لل�شلطة الق�شائية للجنة حل نزاعات الأوراق املالية 
وجلنة ال�شتئناف( اأو، اإذا كان ينطبق، حمكمة خمت�شة، )1( التنازل عن طريق ال�شمان، عن ح�شاب ال�شفقة وجميع الأر�شدة التي تكون فيه 
من وقت لآخر. و)2( اإلى احلد الذي مل يتم التنازل عنه ب�شورة فعالة، رهن ح�شاب ال�شفقة وجميع الأر�شدة اخلا�شة به من وقت لآخر، املمنوحة 

لوكيل �شمان امل�شدر املحلي كوكيل عن الأطراف امل�شمونة للم�شدر.

الأوراق  نزاعات  للجنة حل  الق�شائية  لل�شلطة  وتخ�شع  ال�شعودية  العربية  اململكة  قوانني  )التي حتكمها  املحلي  للم�شدر  التنازل  اتفاقية  )ج(  مبوجب 
املالية وجلنة ال�شتئناف، اأو اإذا كان ينطبق املحكمة املخت�شة(، التنازل عن حقوقه احلالية وامل�شتقبلية وملكيته وم�شلحته يف وثائق التمويل ذات 
العالقة التي يكون هو طرفًا فيها اأو له حقوق مبوجبها والتي تكون هي ذاتها خا�شعة لقوانني اململكة، املمنوحة لوكيل �شمان امل�شدر املحلي كوكيل 

عن الأطراف امل�شمونة للم�شدر.

اأو بعد تاريخ الإجراء  للتنفيذ يف  ال�شابقة لوكيل �شمان امل�شدر املعني كوكيل لالأطراف امل�شمونة للم�شدر، وتكون قابلة  يتم منح جميع م�شالح ال�شمان 
التنفيذي. 

اإن متح�شالت اأي اإجراء تنفيذي، والتي من املرجح اأن تتاألف ب�شكل رئي�شي من املبالغ امل�شرتدة التي يتم ا�شتالمها من قبل امل�شدر كطرف م�شمون وفقا 
به من  املتح�شالت اخلا�شة  وا�شتخدام  الدائنني،  وكيل  توجيه  بناء على  ال�شمان  قبل وكالء  ال�شمان على م�شتوى �شدارة �شد �شدارة من  وثائق  لتنفيذ 
خالل الأولويات ما بعد دفعة التنفيذ مبوجب اتفاقية الدائنني، �شيتم حتويلها اإلى حملة ال�شكوك والأطراف الأخرى امل�شمونة للم�شدر وفقا لرتتيب اأولوية 

املدفوعات املو�شح يف ال�شرط )4-2( )ا�شتخدام املتح�شالت من اأ�شول ال�شكوك(. 

اتفاقية إدارة الدفعات

ووكيل  ال�شكوك،  حملة  ووكيل  و�شدارة،  امل�شدر،  بني  اأخرى،  اأطراف  بني  من  اإبرامها،  ويتم  قبله  اأو  الإقفال  بتاريخ  الدفعات  اإدارة  اتفاقية  توؤرخ  �شوف 
�شمان امل�شدر املحلي، وبنك احل�شاب اخلارجي للم�شدر، ووكيل الدائنني. و�شوف يبني مدير الدفعات ترتيبات معينة يتم اتخاذها بني اأطرافها فيما يتعلق 

بال�شكوك. 

التعيين

�شيتم تعيني اأت�ش اأ�ش بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة مبوجب اتفاقية اإدارة الدفعات مديرًا للدفعات املتعلقة بال�شكوك.

تسليم الصكوك

�شيطلب من و�شيعطى مدير الدفعات �شالحية ت�شديق ال�شك الرئي�شي واإيداعه لدى وكيل حملة ال�شكوك، و)ب( �شيتم تعيني جمموعة �شامبا املالية كبنك 
ح�شاب فيما يتعلق بح�شاب ال�شفقة.

بنك حساب المصدر المحلي وحساب الصفقة والحساب المحدد لمدير الدفعات

قام امل�شدر بفتح ح�شاب ال�شفقة لدى بنك ح�شاب امل�شدر املحلي. 
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جميع املبالغ التي يتعني دفعها للم�شدر من قبل اأو نيابة عن �شدارة، اأو اأي طرف اآخر مبوجب وثائق التمويل �شيتم دفعها يف ح�شاب ال�شفقة يف التاريخ 
الذي تكون فيه م�شتحقة الدفع مبوجب ووفقًا لأي من وثائق التمويل من قبل الطرف املعني. اإ�شافة لذلك، يتم الحتفاظ مببلغ راأ�ش املال كوديعة يف ح�شاب 
ال�شفقة. وقد وافق امل�شدر على اأنه لن يقوم باإ�شدار اأي تعليمات اإلى بنك ح�شاب امل�شدر املحلي )ما دامت هناك اأي �شكوك قائمة اأومل يتم بعد الوفاء 

بالكامل باأي مبالغ م�شمونة، وبا�شتثناء ما كان مطلوبًا مبقت�شى اأي قانون منطبق( ب�شحب اأو نقل )كليًا اأو جزئيًا( مبلغ راأ�ش املال من ح�شاب ال�شفقة. 

و�شيقوم مدير الدفعات بفتح ح�شاب لدى نف�شه وبا�شمه حتت م�شمى "احل�شاب املحدد ملدير الدفعات". 

و�شيقوم امل�شدر بتوجيه تعليماته اإلى بنك ح�شاب امل�شدر املحلي بالنقل، و�شيوافق بنك ح�شاب امل�شدر املحلي ويقوم بالنقل يف يوم عمل يف اململكة ال�شابق 
لكل تاريخ توزيع دوري اأو تاريخ الإنهاء الذي يقع قبل تاريخ الإجراء التنفيذي، اإما )اأ( كافة املبالغ القائمة يف ح�شاب ال�شفقة )با�شتثناء مبلغ ي�شاوي مبلغ 

راأ�ش املال(، اأو )ب( املبلغ ال�شروري لت�شديد دفعات بالقيمة القائمة يف ذلك اليوم، اأيهما اأقل، اإلى احل�شاب املحدد ملدير الدفعات.

الدفعات

يف كل تاريخ توزيع دوري، واأي تاريخ اإنهاء )يف كل حالة قبل تاريخ الإجراء التنفيذي(، �شتقع على عاتق مدير الدفعات )ح�شب توجيهات امل�شدر( م�شوؤولية 
ا�شتخدام اأي اأموال قائمة يف احل�شاب املحدد ملدير الدفعات ح�شب ترتيب الأولوية التالية:

)اأ(  اإلى احلد الذي مل يكن قد دفع فيه �شابقًا على قدم امل�شاواة وبالتنا�شب لكل مقدم خدمة، وكل كيان م�شار له يف البند 2-5 من تعهد التكاليف، 
الذين يكون امل�شدر ملزمًا اأمامهما بالدفع، يف كل حالة فيما يتعلق باملبالغ امل�شتحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل، اأو خالف ذلك ح�شب �شفة 

كل منهم.

)ب(  وبالقدر الذي مل يتم ت�شديد الدفعات �شابقًا، وعلى اأ�شا�ش من امل�شاواة وبالتنا�شب، وب�شكل ميكن تخمينه بحيث يكون خا�شعًا للر�شوم وال�شرائب 
اأو  لكل طرف ثالث يكون فيه امل�شدر م�شوؤول عن ت�شديد دفعات له، ويف كل حالة بخ�شو�ش املبالغ امل�شتحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل 

بخالف ذلك بح�شب �شفة كل منهم.

اأ�شا�ش من امل�شاواة وبالتنا�شب، وب�شكل ميكن تخمينه بحيث يكون خا�شعًا  اأو نحو ت�شديد دفعات على  )ج(  يف تاريخ التوزيع الدوري ل�شتخدامها يف 
للر�شوم وال�شرائب من مبلغ التوزيع الدوري امل�شتحق اآنذاك.

اأي  اآنذاك بالت�شاوي وبالتنا�شب و/اأو  )د(  بتاريخ التوزيع الدوري، ل�شتخدامها يف مبالغ التوزيع الثابتة ومبالغ التوزيع املبكر )اإن وجدت( امل�شتحقة 
وكافة املبالغ امل�شتحقة الدفع يف ذلك الوقت مبوجب اأو فيما يتعلق بال�شكوك التي مل ت�شر لها الفقرات )اأ( اأو )ب( اأعاله، اأو )د( اأدناه )اإن وجدت( 

امل�شتحقة اآنذاك.

)هـ(  بتاريخ الإنهاء اأو ، ل�شتخدامها يف دفع مبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق بالت�شاوي وبالتنا�شب، مبلغ الدفع املبكر )و مبلغ الدفع الإ�شايف، اإن وجد،( 
وحيثما ينطبق اأي مبلغ توزيع اإ�شايف لالإنهاء. و 

)و(  يف كل تاريخ توزيع دوري، واأي تاريخ توزيع اإنهاء، مع مراعاة النظام الأ�شا�شي للم�شدر، واأنظمة اململكة، لنقل اأي مبالغ متبقية مودعة يف ح�شاب 
الإيرادات املحلي.

يوافق كل من امل�شدر ووكيل حملة ال�شكوك وحملة ال�شكوك ويوؤكدون باأن التحويالت اإلى ح�شاب الإيرادات املحلي مبوجب الفقرة )هـ( اإل اإذا كان ميثل 
اإعادة مقابل دفعة زائدة غري مق�شودة اأو دفعة خاطئة اإلى امل�شدر من قبل �شدارة، يتم اإجراوؤها يف مقابل موافقة �شدارة على امل�شاركة يف ال�شفقة املت�شورة 

يف وثائق التمويل. 

يف اأي تاريخ اآخر ت�شبح فيه املبالغ املحددة يف الفقرة )اأ( اأعاله م�شتحقة وواجبة الدفع )يف كل حالة قبل تاريخ الإجراء التنفيذي(، فيجب دفعها وفقًا 
لرتتيب الأولوية املحددة اأعاله، من قبل بنك ح�شاب امل�شدر املحلي من املبالغ القائمة يف ح�شاب ال�شفقة )ما عدا مبلغ راأ�ش املال( )ولتفادي ال�شك، دون 

اأي حتويل اإلى احل�شاب املحدد ملدير الدفعات وفقًا للبند 5-2 )احل�شابات والدفعات( من اتفاقية اإدارة الدفعات. 

يف وبعد تاريخ الإجراء التنفيذي، اإل اإذا كانت ال�شكوك يف ذلك التاريخ مل تكن قد اأ�شبحت م�شتحقة وواجبة الدفع بالكامل مبوجب )ال�شرط 12 )الأحداث 
املوجبة لالإنهاء(( )ويف هذه احلالة ت�شتمر الأولويات املدرجة يف الفقرات )اأ( اإلى )هـ( اأعاله حتى ت�شبح ال�شكوك م�شتحقة وواجبة الدفع( فاإنه يتعني على 
وكالء �شمان امل�شدر )اأو مدير الدفعات بتوجيه منهم( ا�شتخدام كافة املبالغ املودعة يف ح�شاب ال�شفقة )با�شتثناء مبلغ ي�شاوي قيمة راأ�ش املال( واحل�شاب 
املحدد من قبل مدير الدفعات وكافة املبالغ امل�شتلمة من قبلهم مبوجب اأو فيما يتعلق بتنفيذ وثائق �شمان امل�شدر )ما عدا مبلغًا م�شاويًا ملبلغ راأ�ش املال(، 

كالتايل:

)اأ(  اإلى احلد الذي مل يتم دفعه �شابقًا، بالت�شاوي وبالتنا�شب لكل مقدم خدمة، وكل كيان م�شار له يف البند 2-5 من تعهد التكاليف، الذين يكون امل�شدر 
ملزمًا اأمامهم بالدفع، يف كل حالة فيما يتعلق باملبالغ امل�شتحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل، اأو خالف ذلك ح�شب �شفة كل منهم.
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)ب(  وبالقدر الذي مل يتم ت�شديد الدفعات �شابقًا، وعلى اأ�شا�ش من امل�شاواة، وبالتنا�شب لكل طرف ثالث يكون فيه امل�شدر م�شوؤول عن ت�شديد دفعات 
له، ويف كل حالة بخ�شو�ش املبالغ امل�شتحقة لكل منهم مبوجب وثائق التمويل اأو بخالف ذلك بح�شب �شفة كل منهم؛

)ج(  لال�شتخدام يف الدفع، بالت�شاوي وبالتنا�شب، جلميع مبالغ التوزيع الدوري امل�شتحقة لكن غري املدفوعة.

)د(  لال�شتخدام يف الدفع على قدم امل�شاواة وبالتنا�شب )اإلى احلد الذي مل يتم فيه الدفع مبوجب الفقرة )ب( اأعاله( ملبلغ توزيع الإنهاء الذي ينطبق، 
)مبلغ الدفعة املبكرة الإ�شافية )اإن وجد(،( وحيثما ينطبق، اأي مبالغ توزيع اإنهاء اإ�شافية م�شتحقة ولكن غري مدفوعة واأي وجميع املبالغ امل�شتحقة 

الدفع يف ذلك الوقت مبوجب اأو فيما يتعلق بال�شكوك التي مل ت�شر لها الفقرات )اأ( اأو )ب( اأعاله )اإن وجدت( . 

)هـ(  مع مراعاة النظام الأ�شا�شي للم�شدر، واأنظمة اململكة ، لتحويل اأي مبالغ متبقية بالإيداع يف ح�شاب الإيرادات املحلي.

يوافق كل من امل�شدر ووكيل حملة ال�شكوك بالنيابة عن حملة ال�شكوك ويوؤكد باأن التحويالت اإلى ح�شاب الإيرادات املحلي مبوجب الفقرة )هـ( اأعاله ما 
عدا ما كان ميثل اإعادة مقابل دفعة زائدة غري مق�شودة اأو دفعة خاطئة اإلى امل�شدر من قبل �شدارة، يتم اإجراوؤها يف مقابل موافقة �شدارة على امل�شاركة 

يف ال�شفقة املت�شورة يف وثائق التمويل. 

اإذا ا�شطر امل�شدر فيما يتعلق باأية دفعات اإلى اقتطاع اأو خ�شم اأي مبلغ حل�شاب اأو على ح�شاب اأي �شرائب ح�شب املت�شور بناء على ال�شرط 10 )ال�شرائب(، 
ف�شيقوم امل�شدر باإعطاء اإ�شعار اإلى مدير الدفعات ووكيل حملة ال�شكوك باأ�شرع وقت ممكن عندما ي�شبح على علم مبتطلب اإجراء القتطاع اأو اخل�شم، 

ويقدم ملدير الدفعات املعلومات التي يطلبها لتمكينه من الوفاء بذلك. 

نسخ من الوثائق المتاحة للمعاينة

يلتزم وكيل حملة ال�شكوك بالحتفاظ بالوثائق التالية )التي يتم توفريها من قبل امل�شدر و�شدارة( متاحة للمعاينة من قبل حملة ال�شكوك املحتملني ملدة 
20 يومًا قبل تاريخ الإقفال وبعد ذلك وما دامت هناك مبالغ م�شتحقة مبوجب ال�شكوك ، من قبل حملة ال�شكوك يف املكتب املحدد لوكيل حملة ال�شكوك 
)ات�ش ا�ش بي �شي اململكة العربية ال�شعودية املحدودة، املكتب الرئي�شي التابع لـ ات�ش ا�ش بي �شي، �شارع العليا، حي املروج، �ش ب 9084، الريا�ش 11413، 
اململكة( اأثناء �شاعات العمل الر�شمية يف اأي يوم من اأيام الأ�شبوع )با�شتثناء اأيام اخلمي�ش واجلمعة والعطالت العامة(: )1( الوثائق التاأ�شي�شية للم�شدر 
و�شدارة. )2( اآخر ما مت اإعداده من بيانات مالية �شنوية اأو موؤقتة للم�شدر و�شدارة مع تقرير مراجع احل�شابات ب�شاأنها، )3( ن�شرة الإ�شدار هذه. و)4( 
بع�ش وثائق وثائق التمويل املحددة )ل ت�شتمل على اتفاقية الكتتاب( و)5( وثائق معينة اأخرى تتعلق بامل�شروع. هذا علمًا اأن املجموعة الكاملة من الوثائق 

املتاحة للمعينة  مدرجة يف ق�شم "معلومات عامة" �شمن هذه الن�شرة"(.    

إنهاء التعيين

اإنهاء تعيني مدير الدفعات �شيكون  اأن هناك �شكوكًا غري م�شددة، ف�شيكون هناك يف جميع الأوقات مديرًا للدفعات. ومع مراعاة هذا ال�شرط، فاإن  طاملا 
ممكنا يف احلالت التالية: 

)اأ(  من قبل امل�شدر، مع احل�شول على املوافقة اخلطية امل�شبقة من وكيل حملة ال�شكوك، حيث يجوز للم�شدر يف اأي وقت اإنهاء ذلك عن طريق اإعطاء 
اإ�شعار خطي م�شبق مدته 90 يوما اإلى مدير الدفعات، ب�شرط اأنه اإذا كانت ال�شكوك ل تزال قائمة فاإن الإ�شعار لن ينتهي يف اأقل من 45 يوما قبل 

تاريخ اأي توزيع دوري اأو تاريخ الإنهاء، ويجب اإعطاء اإ�شعار مدته 30 يوما على الأقل اإلى حملة ال�شكوك ب�شاأن اإنهاء التعيني هذا .

)ب(  عندما ي�شبح مدير الدفعات غري قادر على الت�شرف )مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر، الدخول يف اإجراءات الإفال�ش/ تعيني حار�ش 
اإداري/ والت�شفية(.

�شيكون من املمكن اأي�شا بالن�شبة ملدير الدفعات اأن ي�شتقيل وذلك باإعطاء اإ�شعار خطي م�شبق مدته على الأقل 90 يوما بهذا اخل�شو�ش اإلى امل�شدر ب�شرط اأن 
تكون هناك �شكوك قائمة واأن الإ�شعار لن ينتهي قبل 45 يوما من تاريخ التوزيع الدوري اأو تاريخ الإنهاء. اإ�شافة اإلى ذلك �شيكون باإمكان امل�شدر تعيني وكيل 

اإ�شايف. ورغم ما ذكر اآنفا، فاإن اأي اإنهاء اأو ا�شتقالة لن ت�شبح �شارية املفعول ال عندما يتم تعيني مدير دفعات بديل. 

القانون السائد و السلطة القضائية

تخ�شع اتفاقية اإدارة الدفعات اإلى الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة وتف�شر وفقا لذلك.

التعهد بتغطية التكاليف

�شوف يوؤرخ التعهد بتغطية التكاليف بتاريخ الإقفال اأو قبله ويعطى من قبل �شدارة التي تعمل ب�شفتها ال�شخ�شية وعلى اأ�شا�ش تطوعي ل�شالح امل�شدر. 
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مبوجب التعهد بتغطية التكاليف ، فاإن �شدارة  �شتتعهد باأن تدفع )بدون ازدواجية اأي مبالغ �شبق دفعها من قبل �شدارة ( اإلى امل�شدر ول�شاحله اأو ح�شبما 
يوجه به، )ويف حالة ال�شرائب، وبقدر ما ل يكون للم�شدر اأي مبالغ نقدية فائ�شة يف ح�شاب ال�شفقة، عند الطلب، وعندما ي�شبح ذلك م�شتحقا، مبلغًا 
م�شاٍويًا لأي ولكل الر�شوم والتكاليف وامل�شاريف وال�شرائب واملطالبات ودفعات التعوي�ش امل�شتحق دفعها من قبل امل�شدر لأي من مقدمي اخلدمات اأو لأي 

طرف ثالث مبوجب اأٍي من وثائق التمويل اأو اتفاقية ذات �شلة على التوايل. 

بالإ�شافة اإلى ذلك، �شتتعهد �شدارة اأنه يف حال اأ�شبح امل�شدر ملزما بدفع مبالغ اإ�شافية وفقا لل�شرط 10 )ال�شرائب( )ح�شبما قد يتم تعديله وفقا لإعالن 
اإلى احلد الذي ل يكون فيه لدى امل�شدر نقدية فائ�شة يف ح�شاب ال�شفقة، لدفع املبالغ  الوكالة(، فاإنها تتعهد ب�شورة غري قابلة للنق�ش وغري م�شروطة 
امل�شتحقة مبوجب اأو عدم المتثال باأي التزام بدفع املبالغ الإ�شافية وفقًا لل�شرط 10 )ال�شرائب( للدفع للم�شدر،  ،اأو اإلى وكيل حملة ال�شكوك حل�شاب حملة 

ال�شكوك على التوايل مبلغا م�شاويا للتزام امل�شدر فيما يتعلق باأية وجميع املبالغ الإ�شافية املطلوب منه دفعها مبوجب ذلك ال�شرط. 

عالوة على ذلك، تتعهد �شدارة ب�شورة غري قابلة للنق�ش وبدون �شرط، ، اأنها �شتدفع للم�شدر ول�شاحله )دون ازدواجية الحت�شاب اأي مبالغ من هذا القبيل 
يكون قد مت دفعها ل�شدار باأي �شفة( واإلى احلد الذي ل يكون فيه لدى امل�شدر )فيما يتعلق بال�شرائب فقط( نقدية فائ�شة يف ح�شاب ال�شفقة، باأنها �شتدفع 
للم�شدر اأو لأمر امل�شدر عند الطلب مبلغا م�شاويا لأي وجلميع الر�شوم والتكاليف وامل�شاريف وال�شرائب واملطالبات ودفعات التعوي�ش امل�شتحق دفعها من 

قبل امل�شدر اإلى اأي طرف اآخر )مبا يف ذلك اأي مقدم خدمات اأو طرف ثالث( مبوجب اأٍي من وثائق التمويل.

يجب �شداد جميع الدفعات بدون اأي اقتطاع اأو خ�شم ب�شبب اأو بخ�شو�ش ال�شريبة، ما مل يكن ذلك مطلوبا مبوجب القانون املنطبق، وبدون اإجراء اأي مقا�شة 
اأو مطالبة م�شادة من اأي نوع كان. ويف حال وجود اأي خ�شم اأو اقتطاع مما ذكر، ف�شتكون �شدارة  ملزمة بدفع مبالغ اإ�شافية بحيث ي�شمن ذلك اإلى ا�شتالم 

امل�شدر اأو اأي م�شتلم اآخر �شايف املبلغ الذي يفرت�ش اأن ي�شتلمه لو مل يتم اإجراء ذلك اخل�شم اأو القتطاع منها. 

القانون السائد و السلطة القضائية

يخ�شع التعهد بتغطية التكاليف اإلى الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة ويف�شر وفقا لذلك.

إعالن الوكالة

اإبرامه بني امل�شدر، و�شدارة، ووكيل حملة ال�شكوك، ووكيل �شمان امل�شدر املحلي، ووكيل �شمان  اأو قبله ويتم  �شوف يوؤرخ اإعالن الوكالة بتاريخ الإقفال 
امل�شدر اخلارجي، ووكيل الدائنني.

التعيين

مبوجب اإعالن الوكالة �شيعترب كل حامل �شكوك، بكونه يكتتب يف اأو ي�شرتي اأو يحمل تلك ال�شكوك، اأنه )1( قد عني )مبا لديه من �شفة و�شالحية و�شلطة 
كي يعني( وكيل حملة ال�شكوك كوكيل له ميتلك ال�شالحيات وعليه الواجبات املحددة يف اإعالن الوكالة وال�شروط. )2( قد عني امل�شدر كوكيل له لالحتفاظ 
باأ�شول ال�شكوك نيابة عنه بالتنا�شب مع مبلغ ال�شكوك ال�شمي التي يحملها بناء على اأحكام اإعالن الوكالة وال�شروط. )3( قد وافق على اأن حقوق امل�شدر 
لبيع، والتنازل عن، ونقل، والت�شرف يف اأ�شول امل�شاهمة، اأ�شول امل�شروع و/اأو اأ�شول الإجارة )اأو يف كل حالة اأي جزء من ذلك( حم�شورة مبوجب وثائق 
التمويل، واأنه بالتايل لي�ش لأي من حملة ال�شكوك احلق يف الرجوع على اأ�شول امل�شاهمة، واأ�شول امل�شروع و/اأو اأ�شول الإجارة با�شتثناء ما كان متوافقًا مع 
وثائق التمويل. )4( قد وافق على، واأ�شدر تعليماته بدخول امل�شدر و�شدارة )ب�شفتها �شريكًا منتدبًا يف امل�شاركة(، اأو يف حالة التعهد بتغطية التكاليف، 
وال�شلطة  القدرة  لديه  اأن  وفقًا لأحكامها. )5(  التفاقيات  لتلك  وتنفيذ كل منهم  فيها،  يكون كل منهم طرفًا  التي  التمويل  وثائق  ال�شخ�شية( يف  ب�شفته 
وال�شالحية الكاملة ل�شراء ومتلك ال�شكوك، واأنه عني امل�شدر كوكيل له بناًء على اأحكام ال�شروط واإعالن الوكالة. و)6( اأنه وافق على اأن حقوق امل�شدر 
ووكيل حملة ال�شكوك ووكالء �شمان امل�شدر وحملة ال�شكوك مبوجب ال�شكوك ووثائق التمويل الأخرى تخ�شع يف ظروف معينة لالأحكام الواردة يف وثائق 
التمويل. اإ�شافة اإلى ذلك، فاإن كل حامل �شكوك، ومن خالل اكتتابه اأو �شرائه اأو حيازته لتلك ال�شكوك، �شيعترب اأنه قد عني ب�شورة غري قابلة للنق�ش وكالء 
�شمان امل�شدر للت�شرف كوكالء �شمان ل�شالح ونيابة عن حملة ال�شكوك كاأطراف م�شمونني للم�شدر مبوجب ووفقا لإعالن الوكالة، ووثائق �شمان امل�شدر 

ووثائق التمويل الأخرى التي يكون وكيل �شمان امل�شدر طرفًا فيها.  

الصكوك

�شتتمثل ال�شكوك بال�شك الرئي�شي الذي ي�شدره امل�شدر اإلى وكيل حملة ال�شكوك على اأ�شا�ش اأن يحتفظ به وكيل حملة ال�شكوك ل�شالح حملة ال�شكوك. 
ولن يتم اإ�شدار �شهادات فردية متثل حيازة م�شلحة يف ال�شك الرئي�شي. وفور طباعة ذلك ال�شك وتوقيعه من قبل �شخ�ش اأو اأ�شخا�ش مفو�شني ح�شب 
الأ�شول من قبل امل�شدر، مل�شلحة وبالنيابة عن امل�شدر، �شيتم ت�شديق ال�شك الرئي�شي من قبل اأو نيابة عن مدير الدفعات. و�شوف ميثل ال�شك الرئي�شي 

بعد توقيعه وت�شديقه التزامات ملزمة و�شحيحة على م�شدر.  
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واجبات المصدر ووكيل حملة الصكوك

�شيتعهد كل من امل�شدر، ويف ظروف حمدودة تتعلق بحوادث الإنهاء اأو حوادث الإنهاء املحتملة، وكيل حملة ال�شكوك بالعمل على توزيع كل الدخل املتحقق 
من اأ�شول ال�شكوك، و�شداد كل الدفعات املتعلقة بال�شكوك، وفقا لل�شروط واتفاقية اإدارة الدفعات. 

تعهدات المصدر ووكيل حملة الصكوك

�شيتعهد امل�شدر مع وكيل حملة ال�شكوك باأنه �شيقوم مبا يلي:  

)اأ(  اإ�شدار ال�شكوك واإبرام وثائق التمويل التي يكون طرفًا فيها والقيام بجميع الأعمال الأخرى ال�شرورية لتنفيذ ذلك الإ�شدار والإبرام. 

)ب(  الحتفاظ باأ�شول ال�شكوك كوكيل ل�شالح حملة ال�شكوك على اأ�شا�ش تنا�شبي وفقا للمبلغ ال�شمي لل�شكوك التي يحتفظ به حامل ال�شك طبقًا 
لأحكام اإعالن الوكالة.

)ج(  دفع كل مبلغ توزيع دوري، ومبلغ توزيع ثابت، ومبالغ توزيع مبكرة، ومبلغ توزيع مبكر اإ�شايف، ومبلغ توزيع الإنهاء، ومبلغ توزيع اإنهاء اإ�شايف، وغريها 
من مبالغ م�شتحقة وواجبة الدفع من قبله ومبوجب ال�شروط وفقا لأحكام اإعالن الوكالة، وال�شروط، واتفاقية اإدارة الدفعات ، ووثائق التمويل التي 

هو طرف فيها.

�شوف يحتفظ وكيل حملة ال�شكوك بالنيابة عن حملة ال�شكوك بجميع منافع اللتزامات والتعهدات والإقرارات املذكورة اأعاله وجميع التعهدات وال�شمانات 
الالحقة. 

التعهدات واإلقرارات والضمانات المقدمة من المصدر وصدارة:

يف حالة الفقرات )اأ(، )ج(، )ي(، )ك( امل�شدر و�شدارة، ويف حالة الفقرات )ب(، )د(، )هـ(، )و(، )ز(، )ح(، )ط(، )ل(، )م(، )�ش(، )ع(، )ف(، 
و)�ش( للم�شدر فقط، و)ق( ل�شدارة فقط يتعهد كل منهم لوكيل حملة ال�شكوك ويف حالة الفقرات )و(، )ز(، )ي(، و)ع( اإلى وكيل الدائنني مبا يلي: 

)اأ(  اإلى احلد الذي قد مت فيه اإ�شعار امل�شدر و/اأو �شدارة باأن تاريخ دفعة ال�شداد الأولى لن تقع بتاريخ 15 دي�شمرب 2018، ف�شوف يتم اإبالغ وكيل حملة 
ال�شكوك ومدير الدفعات بذلك. 

)ب(  اأنه �شيلتزم ويوؤدي ويراعي جميع الأحكام الواردة يف وثائق التمويل التي تن�ش على اأنها ملزمة له ويتخذ كافة الإجراءات )مبا فيها عقود/عقود 
جلميع  اجلوهرية  النواحي  جميع  من  وميتثل  الأ�شول،  ح�شب  قائمة  ك�شركة  وجودة  على  للحفاظ  الأهداف(  مع  يتوافق  مبا  التنفيذية  اخلدمة 

القوانني.

)ج(  اأن يقوم يف جميع الأوقات بتوقيع جميع الوثائق الإ�شافية والقيام بجميع الأعمال والأ�شياء التي قد تكون مطلوبة مبوجب القانون املطبق لتنفيذ 
اإعالن الوكالة وال�شروط.

)د(  اأنه �شيبذل جميع امل�شاعي املعقولة للمحافظة على اإدراج ال�شكوك يف امل�شجل اأو، يف حال عدم مقدرته على القيام بذلك بعد بذل امل�شاعي املعقولة، 
اأو اإذا كانت املحافظة على اإدراج تلك ال�شكوك اأمرًا غري عملي اأو مرهق ب�شورة غري منا�شبة، بالراأي املعقول للم�شدر وال�شركة، فاإنه �شيبذل جميع 
امل�شاعي املعقولة فورًا للحفاظ على وجود ت�شعري لل�شكوك اأو اإدراجها يف �شوق اأو اأ�شواق اأ�شهم اأخرى اأو �شوق اأو اأ�شواق اأوراق مالية اأخرى ح�شبما 
يوافق عليه وكيل حملة ال�شكوك )�شريطة األ يكون هذا الإدراج اأو الت�شعري بحد ذاته مرهقًا ب�شورة غري منا�شبة بناء على الراأي املعقول للم�شدر 
و�شدارة(، كما �شيقوم اأي�شا عند احل�شول على ت�شعرية اأو اإدراج لل�شكوك يف �شوق اأو اأ�شواق الأ�شهم الأخرى تلك اأو يف �شوق اأو اأ�شواق الأوراق 
املالية الأخرى تلك، بالدخول يف اتفاقية تكميلية لإعالن الوكالة لتنفيذ تلك التعديالت الالحقة )اإن وجدت( على اإعالن الوكالة التي يطلبها وكيل 

حملة ال�شكوك اأو اإذا كانت مطلوبة لاللتزام مبتطلبات اأي �شوق اأ�شهم اأو �شوق اأوراق مالية.

)هـ(  �شيقوم يف جميع الأوقات بالحتفاظ مبدير للدفعات وفقًا لل�شروط.

)و(  �شيلتزم باأحكام ال�شرط 5 )التعهدات( كما لو اأنه قد مت الن�ش على تلك التعهدات بالكامل يف اإعالن الوكالة. 

)ز(  اأنه لن يتخذ اأي اإجراء اآخر بخالف ما هو مت�شور حتديدًا يف وثيقة اأو اأكرث من وثائق التمويل التي هو طرف فيها اأو ال�شروط )اإجراء م�سرح به( 
اأو ما هو �شروري لتحقيق الغر�ش من الإجراء امل�شرح به، بدون موافقة م�شبقة من وكيل حملة ال�شكوك ووكيل الدائنني. 

)ح(  اأنه �شيقوم، يف اأي تاريخ اإنهاء ويف كل تاريخ توزيع دوري اأو اأي تاريخ اآخر قد ي�شبح فيه اأي مبلغ اآخر م�شتحقا اأو واجب الدفع مبوجب ال�شروط اأو 
غري ذلك ت�شبح فيه ال�شكوك م�شتحقة اأو واجبة الدفع، بالدفع غري امل�شروط اأو تاأمني الدفع لوكيل حملة ال�شكوك  اأو لأمره، جميع املبالغ الواجبة 
الدفع يف ذلك التاريخ مبوجب ال�شكوك ب�شرط اأن اأي دفعة يتم دفعها حل�شاب مدير الدفعات اأو من قبل مدير الدفعات من احل�شاب املحدد ملدير 
الدفعات، بالطريقة املن�شو�ش عليها يف اتفاقية اإدارة الدفعات، �شتكون ملبية بذلك القدر للتعهد ذي العالقة من قبل امل�شدر (با�شتثناء اأنه يوجد 

اإخالل يف الدفعة التالية حلملة ال�شكوك وفقًا لل�شروط(. 
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)ط(  اأن يقوم فورا، من اأجل متكني وكيل حملة ال�شكوك من حتديد مبلغ ال�شكوك القائمة اآنذاك، اإعطاء اإ�شعار مكتوب بذلك اخل�شو�ش اإلى وكيل 
حملة ال�شكوك عند ال�شراء من قبل م�شرت موؤهل، واأن ي�شلم بعد ذلك لوكيل حملة ال�شكوك مبا�شرة فور الطلب منه ذلك خطيا من قبل وكيل 
حملة ال�شكوك، �شهادة مكتوبة موقعًة من قبل م�شوؤول خمول للم�شدر، ح�شبما يقت�شيه احلال، مو�شحة اإجمايل املبلغ ال�شمي القائم لل�شكوك 

التي تكون يف تاريخ تلك ال�شهادة حمتفظ بها ل�شالح اأو نيابة عن كل م�شرت موؤهل، يف كل حالة كمالك م�شتفيد.

)ي(  اأن يقوم فورا باإعطاء اإ�شعار مكتوب لوكيل الدائنني، ووكيل حملة ال�شكوك، عندما ي�شبح معلوما له وقوع حادثة اإنهاء، اأو حادثة اإنهاء حمتملة، اأو 
اأي حادثة اأخرى، والتي يتوقع ب�شكل معقول اأن يوؤدي وقوعها اإلى ال�شداد املبكر الكامل لل�شكوك.  

معقولة  ب�شورة  لآخر  وقت  تطلبه من  قد  والإثباتات ح�شبما  واملعلومات  وال�شهادات  الآراء  ال�شكوك  وكيل حملة  اإعطاء  على  يعمل  اأو  يعطي  )ك(  اأن 
وبال�شيغة التي يطلبها ب�شكل معقول )مبا يف ذلك، على �شبيل املثال ل احل�شر، احل�شول من قبل امل�شدر )اأو ح�شبما يقت�شيه احلال، �شدارة( 
على جميع ال�شهادات التي يطلبها وكيل حملة ال�شكوك وفقا للبند 12 )م( يف اإعالن الوكالة( لغر�ش الوفاء اأو ممار�شة الواجبات وال�شالحيات 

وال�شلطات واخليارات املمنوحة له مبوجب اإعالن الوكالة وال�شروط اأو مبقت�شى القانون املنطبق.

)ل(  دون امل�شا�ش بالبند )43( )الإ�شعارات( من اتفاقية الأحكام العامة اأن ير�شل اإلى وكيل حملة ال�شكوك، يف مدة لن تقل عن ثالثة اأيام قبل التاريخ 
الذي �شيتم فيه اإعطاء هذا الإ�شعار، منوذج كل اإ�شعار �شيتم اإعطاوؤه من قبله اإلى حملة ال�شكوك وفقا لل�شرط 14 )الإ�سعارات( واحل�سول على 
املوافقة اخلطية امل�شبقة من وكيل حملة ال�شكوك على ال�شيغة النهائية لكل اإ�شعار �شيتم اإعطاوؤه من قبله اإلى حملة ال�شكوك وفقا لل�شرط 14 

)الإ�شعارات( واأن يعطي فورا لوكيل حملة ال�شكوك ن�شختني منه. 

)م(  اإذا اأ�شبحت الدفعات املتعلقة بال�شكوك من قبل امل�شدر معر�شة عمومًا اإلى ال�شريبة يف اأي ولية ق�شائية اأو منطقة، اأو اأي ق�شم �شيا�شي اأو اأي 
�شلطة فيها لها ال�شالحية لفر�ش �شريبة عدا اململكة اأو بالإ�شافة لها، اأو اأي ق�شم �شيا�شي من هذا القبيل، اأو اأي �شلطة من هذا القبيل فيها اأو 
منها يف كل حالة كنتيجة لقيام امل�شدر اأو مدير الدفعات ب�شرف دفعات يف املنطقة ال�شريبية املنطبقة، فاإنه يتعني عليه فورًا مبجرد اأن ي�شبح 
على علم بذلك، اأن يخطر وكيل حملة ال�شكوك بتلك الواقعة و)با�شتثناء ما اإذا وافق وكيل حملة ال�شكوك على خالف ذلك( الدخول يف احلال 
يف اإعالن وكالة تكميلي، وتقدمي تعهدًا لوكيل حملة ال�شكوك من امل�شدر بال�شيغة والطريقة املر�شية لوكيل حملة ال�شكوك وباأحكام متوافقة مع 
اأحكام ال�شرط 10 )ال�شرائب( مع ا�شتبدال )اأو ح�شب مقت�شى احلال(، اإ�شافة لـ الإ�شارات اإلى اململكة اأو لأي ق�شم �شيا�شي، اأو اأي �شلطة فيها، اأو 
منها، تكون لها �شلطة فر�ش �شريبة والتي اأ�شبحت تلك الدفعات خا�شعة ل�شلطتها ال�شريبية ح�شبما ذكر. ويكون اإعالن الوكالة هذا اأي�شًا )حيثما 
ينطبق براأي وكيل حملة ال�شكوك(، لتعديل ال�شرط 8-2 )التوزيعات الراأ�ش مالية – الإنهاء املبكر لأ�شباب �شريبية(، بحيث اأن ذلك ال�شرط يجب 

اأن ي�شري اإلى املناطق الأخرى اأو الإ�شافية، واأي ق�شم �شيا�شي واأي �شلطة فيها اأو منها لها �شالحية فر�ش ال�شريبة.

)ن(  فور اإ�شعاره من قبل مقدم خدمة )كما هو حمدد يف التعهد بتغطية التكاليف( اأو من قبل وكيل الدائنني )ح�شبما ينطبق( )وكل منهما ي�شار له بـ 
"م�ستفيد )" باأن اأي مبلغ مو�شح يف )البند 2-2( )التعهدات( من التعهد بتغطية التكاليف مطلوب دفعه له من قبل امل�شدر، فاإنه �شيقوم ب�شرعة 
بالطلب من �شدارة مبوجب التعهد بتغطية التكاليف فيما يتعلق باأي من هذه املبالغ و )اأ( على وجه ال�شرعة )ويف اأي حال يف غ�شون ثالثة اأيام 
عمل(عند ا�شتالم مثل تلك املبالغ من �شدارة ، فاإنه �شيقوم بدفع نف�ش املبلغ اإلى ذلك امل�شتفيد اأو )ب( توجيه �شدارة بدفع تلك املبالغ مبا�شرة 
اإلى ذلك امل�شتفيد بالنيابة عنه. يف حال ف�شل امل�شدر يف الطلب من �شدارة خالل ثالثة اأيام عمل من ا�شتالم امل�شدر لإ�شعار بهذا اخل�شو�ش من 
اأي مقدم خدمة اأو وكيل الدائنني اأو وكيل �شمان )ح�شب مقت�شى احلال( فيما يتعلق بالفقرات 2-1 ، 2-4  و/اأو 2-5 من تعهد التكاليف، فاإن على 
كل من امل�شدر و�شدارة اأن يقر ويوافق على اأن مثل هذا الطلب قد مت تقدميه يف يوم العمل الثالث بعد ا�شتالم امل�شدر لالإ�شعار، واأن كافة حقوق 
امل�شدر مبوجب تعهد التكاليف فيما يتعلق بذلك الإ�شعار �شتكون ثابلة للتنفيذ من قبل مزود اخلدمة ذي ال�شلة اأو وكيل الدائنني اأو وكيل ال�شمان 

وفقا للفقرة 8-4 من تعهد تكاليف ال�شكوك.

)�ش(   اإذا اأوقف امل�شجل ب�شكل دائم اأعماله اأو توقف عن اأداء دوره كم�شجل، فاإنه �شيقوم ببذل اأف�شل اجلهود املعقولة على وجه ال�شرعة ل�شمان )1( 
اإعداد و�شيانة �شجل جديد لإثبات امللكية وحقوق حملة ال�شكوك. و )2( متكني حملة ال�شكوك من نقل ملكية �شكوكهم من وقت لآخر )�شاماًل 

عن طريق اإ�شدار �شكوك حمددة بدًل من ال�شك الرئي�شي(. 

)ع(   اأن يلتزم بتعهداته املذكورة يف امللحق 3 )�شروط اجتماعات حملة ال�شكوك( من اإعالن الوكالة، واأن ميار�ش يف جميع الأوقات اأيًا من حقوقه مبوجب 
وثائق التمويل التي هو طرف فيها )1( وفقًا لـ وبالطريقة التي ل تتعار�ش مع التزاماته من اأي ناحية جوهرية  مبوجب وثائق التمويل التي هو طرف 
فيها، و)2( �شريطة ا�شتالم تعليمات وا�شحة غري م�شكوك فيها من وكيل حملة ال�شكوك، اأو – ح�شبما ينطبق- وكالء �شمان امل�شدر )اأو اأي منهما( 
ر مفو�ش هنا للدخول يف اأي تعديل على اتفاقية  والذي يت�شرف بناًء على تعليمات وكيل حملة ال�شكوك، ووفقًا لتلك التعليمات. و�شريطة اأن يكون امل�شدِّ
الأحكام العامة ال�شاملة واتفاقية الدائنني اأو اإعادة �شياغة التفاقيتني، واأن يوافق على اأن يكون ملزما ببنود التفاقيات املذكورة اأعاله واأي وثائق متويل 
اأخرى يقرتح تعديلها، ويف كل حالة من احلالت، ودون احلاجة اإلى تعليمات وكيل حملة ال�شكوك، و�شريطة قيام �شدارة وامل�شدر بت�شليم �شهادة موافقة 
على تعهدات وق�شايا ال�شكوك اإلى وكيل حملة ال�شكوك يف موعد ل يقل عن 7 اأيام قبل حلول موعد التوقيع الثاين، مفادها اأن التعديل املقرتح على 
وثائق التمويل ذات ال�شلة اأو اإعادة �شياغتها يف تاريخ التوقيع الثاين لن تقع �شمن نطاق اأي اأمر موافقة يتعلق بال�شكوك )كما هي معرفة يف اتفاقية 

ف�شل-اإقال ال�شكوك(.
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تتعلق بذلك )كل منها  اأغلبية ت�شويت حمددة  اأي  اأو  التمويل، والأطراف امل�شمونة(،  الأولوية يف  اأي ت�شويت )للم�شاركني ذوي  )ف(  لن ي�شارك يف 
ح�شبما مت تعريفه يف اتفاقية الدائنني(، اأو بخالف ذلك يعطي اأو ي�شتجيب لأي طلب للتعليمات، اأو موافقة، اأو تنازل من �شدارة، الراعني، وكيل 
الدائنني، وكالء ال�شمان ، اأو اأي طرف اآخر وفقًا لوثائق التمويل، مع املوافقة ال�شريحة لوكيل حملة ال�شكوك اأو وكالء �شمان امل�شدر وبناء على 
توجيههم )مت�شرفني بناء على تعليمات وكيل حملة ال�شكوك( اأو موافقة اأحدهم �شواء الوكيل اأو وكالء ال�شمان، ما مل يكن امل�شدر خمول بفعل 

غري ذلك طبقا للفقرة 7-1)ع( من اإعالن الوكالة. 

)�ش(  اأنه �شوف يعطي لوكيل حملة ال�شكوك خالل �شبعة اأيام من طلب وكيل حملة ال�شكوك ذلك �شهادة بال�شيغة املو�شحة يف اجلدول املرفق باإعالن 
الوكالة اأو ت�شبه اإلى حد بعيد تلك ال�شيغة، مع �شرورة اأن تكون تلك ال�شهادة موقعة من قبل اثنني من النخولني بالتوقيع لدى امل�شدر ومفادها اأنه 

يف موعد ل يتجاوز �شبعة اأيام قبل تقدمي تلك ال�شهادة، ل يوجد هناك اأي حدث موجب لالإنهاء اأو حدث اإنهاء حمتمل. 

)ق(  اأنه �شوف يزود وكيل حملة ال�شكوك باملعلومات املذكورة اأدناه يف نف�ش الوقت اأو مبا�شرة بعد توفريها اإلى وكيل الدائنني وفقا لتفاقية الأحكام 
العامة ال�شاملة: 

1.  البيانات املالية اخلا�شة بداو واملوفرة وفقا للفقرة 5-1 من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة )القوائم املالية ال�شنوية املراجعة(.

2.  تقدمي اأي قوائم مالية مطلوبة وفقا للفقرات 5-2 )القوائم املالية ال�شنوية غري املدققة( و 5-3 )القوائم املالية ن�شف ال�شنوية غري املدققة( 
.SCTA و/اأو 5-5 )متطلبات القوائم املالية( من اتفاقية الأحكام العامة التكميلية

3.  مع مراعاة اأن وكيل حملة ال�شكوك يخ�شع لتفاقية ال�شرية بال�شيغة وامل�شمون املقبولني لدى �شدارة، اأي معلومات قدمت اإلى وكيل الدائنني 
اأو  اإنكار  اأو  اإلغاء  اأو  اإحباط  )اإ�شعار   12-5 الهامة(،  والإ�شعارات  التعديالت   - الرئي�شية  امل�شروع  )وثائق   9-5 الفقرات  ن�شو�ش  مبقت�شى 
اإنهاء، الخ(، و 5-17 )معلومات امل�شروع الأخرى( من اتفاقية SCTA، ويف كل حالة، وللحد الذي تتعلق به هذه املعلومات بوثيقة معينة من 
وثائق امل�شروع الرئي�شية و/اأو عقد البناء املرتبط مبا�شرة باأ�شول امل�شروع، على اأنه ل يجوز لأي طرف يف اإعالن الوكالة الإف�شاح عن اأي من 
املعلومات ال�شرية املقدمة له مبوجب هذه الفقرة )ق( )3( اإلى اأي حامل �شكوك اإل اإذا كان قد وقع على اتفاقية ال�شرية بال�شكل وامل�شمون 
ال�شرية ذات  املعلومات  اإلى  الإلكرتونية  البيانات  للو�شول عن طريق غرفة  اأو يعطى ت�شريحا  لتقديرها املطلق(  املقبول لدى �شدارة )وفقا 
ال�شلة التي يحتفظ بها وكل حملة ال�شكوك وي�شرتط يف ذلك اأن يتم الو�شول للمعلومات ال�شرية من خالل تاأكيد اإلكرتوين من حامل ال�شكوك 

يلتزم فيه ب�شروط ال�شرية التي تعتمدها �شدارة )ح�شب تقديرها املطلق( واملقدمة اإلى حملة ال�شكوك لهذا الغر�ش.

السرية:

توافق الأطراف املوقعة على اإقرار الوكالة على اأنه ل يجوز لأي طرف يف اإقرار الوكالة )مبا يف ذلك امل�شدر وكل مقدم خدمة( الك�شف عن اأي معلومات �شرية 
اإلى اأي حامل �شكوك ما مل يكن حامل ال�شكوك موقعا على اتفاقية �شرية بال�شيغة املقبولة لدى �شدارة )وفقا لتقديرها املطلق( اأو يعطى ت�شريحا للو�شول 
عن طريق غرفة البيانات الإلكرتونية اإلى املعلومات ال�شرية ذات ال�شلة التي يحتفظ بها وكل حملة ال�شكوك وي�شرتط يف ذلك اأن يتم الو�شول للمعلومات 
ال�شرية من خالل تاأكيد اإلكرتوين من حامل ال�شكوك يلتزم فيه ب�شروط ال�شرية التي تعتمدها �شدارة )ح�شب تقديرها املطلق( واملقدمة اإلى حملة ال�شكوك  

لهذا الغر�ش.

حوادث تقصير الصكوك 

كل حادث من احلوادث اأو الظروف الواردة اأدناه هو حادث تق�شري )اإخالل( متعلق بال�شكوك:

)اأ(  عدم الدفع: يف حال مل يقم امل�شدر يف غ�شون:

1(  خم�شة )5( اأيام عمل من تاريخ ا�شتحقاقها، بدفع اأي مبلغ توزيع دوري اأو مبلغ توزيع ثابت اأو مبلغ توزيع مبكر اأو مبلغ توزيع اإنهاء  اأو مبلغ دفعة 
مبكرة اإ�شايف )اإن وجد(، مبلغ توزيع اإ�شايف خا�ش بالإنهاء )اإن وجد( والر�شوم امل�شتحقة الدفع مبوجب اأي وثيقة �شكوك يف املكان والعملة 

املحددة لدفع تلك املبالغ امل�شتحقة. و

2(  ثالثني )30( يوم عمل من تاريخ ا�شتحقاقها، دفع اأي مبلغ م�شتحق وواجب الدفع مبوجب وثيقة �شكوك )غري املبالغ امل�شار اإليها يف الفقرة 
)اأ( اأعاله( يف املكان والعملة املحددة لدفعها.

)ب(  اللتزامات الأخرى: مل يقم اأي من �شدارة اأو امل�شدر )ح�شب مقت�شى احلال( بتنفيذ اأي �شرط اأو اأنه قد انتهك باأي �شورة ملمو�شة اأي من ال�شروط 
التالية:

1(   ال�شرط  5-1)ي(.

2(   ال�شروط 5-1)اأ( اإلى 5-1 )ج( )�ساملة(، 5-1 )هـ( والفقرة 5-1 )و(، الفقرة 7-1)�ش( من اإعالن الوكالة، وال�شروط 2-6  و 3-3 من 
اتفاقية امل�شاركة والفقرة 10 من اتفاقية الإجارة ما مل يكن، ويف كل حالة، عدم التنفيذ اأو ذلك اخلرق قابل للت�شحيح وميكن ت�شحيحه يف 
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غ�شون ثالثني )30( يوما يف الوقت الذي يقع اأوًل:مما يلي:

)اأ(   توجيه اإ�شعار من وكيل حملة ال�شكوك اإلى �شدارة اأو للم�شدر بعدم التنفيذ اأو اخلرق )ح�شب مقت�شى احلال(. 

)ب(   قبل التاريخ الذي اأ�شبحت فيه �شدارة اأو امل�شدر )ح�شب مقت�شى احلال( على علم بعدم التنفيذ اأو ذلك النتهاك.

3(  اأي �شرط من ال�شروط الأخرى لوثائق ال�شكوك ما مل يتم ت�شحيح ذلك اخلرق )و/اأو يف حالة الفقرة 7-1 )ق( من اإعالن الوكالة فقط، واأن 
وكيل الدائنني  وبناء على طلب من وكيل حملة ال�شكوك قد زود وكيل حملة ال�شكوك باملعلومات ذات ال�شلة املحددة يف الفقرة 7-1 )ق( من 
اإعالن الوكالة( يف غ�شون �شتني )60( يومًا اأو اأنه قادر على اإجراء الت�شحيح ولكنه ل ي�شتطيح تنفيذ الت�شحيح املطلوب ب�شكل معقول خالل 
�شتني )60( يومًا واأن �شدارة اأو امل�شدر )ح�شب مقت�شى احلال( قد بداأ يف تنفيذ الت�شحيح الالزم لذلك اخلرق خالل �شتني )60( يومًا، واأنه 

نفذ الت�شحيح املطلوب خالل ت�شعني )90( يومًا يف الوقت الذي يقع اأوًل مما يلي:

)اأ(   توجيه اإ�شعار من وكيل حملة ال�شكوك اإلى �شدارة اأو للم�شدر )ح�شب مقت�شى احلال( بعدم التنفيذ اأو اخلرق )ح�شب مقت�شى احلال(.

)ب(   قبل التاريخ الذي اأ�شبحت فيه �شدارة اأو امل�شدر )ح�شب مقت�شى احلال( على علم بعدم الأداء اأو ذلك اخلرق.

)ج(  عدم امل�شروعية وعدم ال�شالحية: مع مراعاة اأي حتفظات قانونية، مل تعد اأي وثيقة �شكوك اأو جزء منها، وثيقة قانونية �شارية املفعول اأو قابلة 
للتنفيذ اأو ملزمة اأو اأن اأولوية ال�شمان القائمة طبقا لوثائق �شمان امل�شدر قد مت خف�شها اأو تعديلها اأو اإنهاوؤها اأو الوفاء بها �شريطة اأن اأي حادث 
تق�شري متعلق بال�شكوك �شوف لن يقع يف حال كانت وثيقة ال�شكوك ذات ال�شلة قابلة لال�شتبدال )اأو يف حال وجود وثيقة �شمان من امل�شدر، 
اأن امل�شدر قد دخل يف ترتيبات لها نف�ش املفعول اإلى حد بعيد( واأن �شدارة اأو امل�شدر )اأو يف حال وجود وثيقة �شمان من امل�شدر، اأن امل�شدر قد 
دخل يف ترتيبات لها نف�ش املفعول اإلى حد بعيد( قد ا�شتبدل وثيقة ال�شكوك ذات ال�شلة خالل ت�شعني )90( يومًا يف الوقت الذي يقع اأوًل:مما يلي:

اأو امل�شدر على علم باأن وثيقة ال�شكوك ذات ال�شلة اأو جزء منها مل تعد وثيقة قانونية اأو �شارية املفعول اأو قابلة للتنفيذ  )1(   ت�شبح �شدارة 
اأو ملزمة اأو اأن اأي رهن وفقا لوثيقة �شمان امل�شدر لي�ش لها الأولوية اأو مل يعد لها الأولوية امل�شرح بها اأو املقررة لها مبوجب اأحكام وثيقة 

�شمان امل�شدر.

)2(   توجيه اإ�شعار من وكيل حملة ال�شكوك اإلى �شدارة اأو امل�شدر يطلب فيه من �شدارة اأو امل�شدر القيام بذلك. 

)د(   الإنكار: اأن تنكر �شدارة اأو امل�شدر )ح�شب مقت�شى احلال( وثيقة �شكوك اأو اإظهار النية يف اإنكار وثيقة �شكوك �شريطة اأن اأي حادث تق�شري متعلق 
بال�شكوك �شوف لن يقع فيما يتعلق باأي اإنكار من هذا القبيل )ولكن ي�شتثنى من ذلك اأي اإنكار ر�شمي ثبت خطيا( يف حال كان مثل ذلك اخلرق 

قابال للت�شحيح ويتم ت�شحيحه  يف خالل ثالثني )30( يوم عمل الوقت الذي يقع اأوًل مما يلي:

)1(   اإ�شعار اإنكار موجه من وكيل حملة ال�شكوك اإلى �شدارة اأو امل�شدر )ح�شب مقت�شى احلال(.

)2(   من التاريخ الذي اأ�شبحت فيه �شدارة اأو امل�شدر )ح�شب مقت�شى احلال( على علم بذلك الإنكار.

)هـ(   اإجراء ق�شائي مقام من قبل دائن: اأي اأحكام ت�شدر �شد امل�شدر تزيد يف جمموعها على خم�شني مليون دولر اأمريكي )50.000.000 دولر( اأو 
ما يعادلها باأي عملة اأخرى تظل غري مدفوهة )ي�شتثنى من ذلك للحد الذي ي�شتاأنف فيه امل�شدر اأو يدافع عن تلك الأحكام بح�شن نية، والتي مت 

اإدراج �شرط منا�شب بخ�شو�شها وفقا للمعايري املحا�شبية املنطبقة(.

)و(  التدخل من جانب احلكومة: اأن تقوم جهة حكومية بالإ�شتيالء على اأو نزع املكلية اأو التاأميم اأو ال�شتحواذ على اأو امل�شادرة الإجبارية )اأو �شدور 
مر�شوم ملكي اأو قرار �شادر عن جمل�ش الوزراء يف اململكة اأو �شدور قرار وزاري يف اململكة وفقا للوائح املنظمة لعمليات نزع امللكية لأجل امل�شلحة 

العامة لغايات و�شع اليد على اأو نزع امللكية اأو التاأميم اأو الإ�شتحواذ على اأو امل�شادرة الإجبارية( لكافة اأو اأي اأ�شهم يف امل�شدر.

)ز(  اإع�سار امل�سدر:

)1(   امل�سدر:

)اأ(  ي�شرع يف دعوى طوعية اأو اإجراءات ق�شائية اأخرى ي�شعى من ورائها للت�شفية و اإعادة التنظيم اأو اأي اإعفاء اآخر فيما يتعلق بذاته اأو بديونه 
اأو �شعيه اإلى تعيني حار�ش ق�شائي اأو اأمني حفظ اأو  اأو فيما بعد  اأو قانون م�شابه �شاري املفعول الآن  اأو اإع�شار  مبوجب اأي قانون اإفال�ش 

م�شفي اأو اأي م�شوؤول م�شابه على ممتلكاته اأو اأي جزء هام من ممتلكاته، اأو يوافق على اأي اإعفاء اأو تخفيف من هذا القبيل.

)ب(   غري قادر اأو يقر بعدم قدرته على �شداد ديونه ب�شكل عام عند ا�شتحقاقها.
)ج(  يعطي تنازل عاما ل�شالح  دائنيه. 

)د(   يتخذ اأي اإجراء تعاوين يفو�ش فيه اأي ممن �شبق ذكرهم.

 )2(   اأي اإجراء ي�شعى من ورائه اإلى تعيني اأو احليازة عن طريق اأي حار�ش ق�شائي اأو م�شفي اأو اأمني حفظ اأو م�شوؤول اآخر م�شابه يف اأي دعوى 
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طوعية اأو اإجراء ق�شائي اآخر )اأو اأي خطوة مماثلة يف اأي ولية ق�شائية( ترفع �شد امل�شدر )با�شتثناء املطالبات التي يتم رف�شها خالل 
�شتني )60( يوما من رفعها(.

حماية وكيل حملة الصكوك

ل يكون وكيل حملة ال�شكوك م�شوؤوًل اأمام اأي �شخ�ش عن اأي اأمر اأو �شيء مت القيام به اأو اإغفال القيام به باأية طريقة فيما يتعلق باإعالن الوكالة وال�شروط، 
با�شتثناء ما كان يتعلق باإهماله اأو تق�شريه املتعمد اأو اأي غ�ش من طرفه.

اإلنهاء

يف التاريخ الذي يتم فيه �شداد ال�شكوك بالكامل، �شيتم توزيع باقي اأ�شول ال�شكوك وفقا لالأولوية املو�شحة يف )ال�شرط 4-2)ا�شتخدام املتح�شالت من 
اأ�شول ال�شكوك((، مع مراعاة البند 7-1 من اإعالن الوكالة ، فاإنه يجب اإنهاء اتفاقية الوكالة.

تعيين وكيل حملة الصكوك أو عزله أو انسحابه

يكون حلملة ال�شكوك، من خالل قرار غري عادي ال�شالحية توجيه امل�شدر لعزل وكيل حملة ال�شكوك وتعيني بديل له مبوجب اإعالن الوكالة وال�شروط. 

�شيكون لوكيل حملة ال�شكوك احلق يف الن�شحاب يف اأي وقت وذلك باإعطاء اإ�شعار خطي مدته ل تقل عن ثالثة اأ�شهر اإلى امل�شدر، ووكيل الدائنني و�شدارة 
وحملة ال�شكوك دون اإبداء الأ�شباب ودون حتمل اأي م�شوؤولية عن اأي تكاليف قد حت�شل ب�شبب هذا الن�شحاب. 

لن ي�شبح عزل اأي وكيل حملة �شكوك وحيد اأو تقاعده �شاري املفعول اإل بعد تعيني خلف له، واأن يوؤكد هذا اخللف موافقته على اللتزام باأحكام اإعالن الوكالة 
وال�شروط وجميع التفاقيات الأخرى ذات العالقة التي يكون وكيل حملة ال�شكوك طرفا فيها ب�شفته تلك. اإذا مل يتم تعيني وكيل حملة �شكوك بديل ح�شب 
الأ�شول بحلول تاريخ انتهاء اأي اإ�شعار ان�شحابه يقدمه وكيل حملة ال�شكوك كما هو مو�شح اأعاله، فيجوز لوكيل حملة ال�شكوك بنف�شه تعيني وكيل حملة 

ال�شكوك بديال عنه وعندئٍذ يجوز له الن�شحاب. 

القانون الحاكم

يخ�شع اإعالن الوكالة اإلى الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة - ويف�شر وفقًا لذلك.

اتفاقية تعهد فصل - إقفال الصكوك 

�شوف توؤرخ اتفاقية تعهد ف�شل - اإقفال ال�شكوك بتاريخ اأو قبل تاريخ الإقفال املحدد و�شيتم اإبرام التفاقية بني امل�شدر و�شدارة ووكيل حملة ال�شكوك.

التعهدات

)اأ(  توافق �شدارة على اأنه مع مراعاة الفقرة )ب( اأدناه، بالإ�شافة اإلى تلبيتها لل�شروط الواردة يف الفقرة 34-1 )ب( )حق ال�شركة يف تكبد ديون 
اإ�شافية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة، يف حال ح�شول الإقفال املايل الأول قبل تاريخ التوقيع الثاين، وحتى تاريخ التوقيع الثاين، على اأنه 
يجوز ل�شدارة اأن تطلب فقط تكبد ديون اإ�شافية )مبا يف ذلك الديون الإ�شافية الأولية( كما هو من�شو�ش عليه يف الفقرة 34-1)اأ( )حق ال�شركة 

يف تكبد ديون اإ�شافية( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة يف حال تلبية ال�شروط الإ�شافية التالية:

1.  اأن مواعيد ال�شتحقاق النهائي للديون الإ�شافية الأولية )خالف ديون �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي( لن تكون قبل تاريخ ال�شتحقاق 
الأويل لل�شكوك. 

2.  املتو�شط املرجح حلياة ت�شهيالت البنوك التجارية التي متثل الديون الإ�شافية الأولية يف تاريخ التوقيع على ت�شهيالت البنك التجاري لن يكون 
ذلك املتو�شط اأقل من متو�شط احلياة املتبقية لت�شهيالت ال�شكوك الأولية يف تاريخ التوقيع على الت�شهيالت البنك التجاري.

3.  يكون عمر املديونية التكميلية الأولية متم�شيًا جوهريًا مع ما تت�شمنه يف �شيناريو وارد بالنمط املايل )يعك�ش املديونية التكميلية الأولية( �شاماًل 
التوقع امل�شريف الذي مت ت�شليمه يف اأو قبل تاريخ ااإقفال )منط ال�شكوك( على اأنه يجوز لل�شركة تعديل برامج اإعادة ال�شداد وتواريخ ال�شتحقاق 
النهائية للمديونية التكميلية الأولية لتعك�ش )ا( اأي فرق بني التاريخ الفعلي لتوقيع املديونية التكميلية الأولية والتواريخ املفرت�شة لذلك يف النمط 
املايل، )ب( التعديالت الالزمة لالأخذ بعني العتبار �شروط Forward DSCR  ن�شبة تغطية خدمة الدين الآجل و LLCR  ن�شبة تغطية عمر 

القر�ش اخلا�شة بتكبد املديونية التكميلية الأولية.

4.  الديون الإ�شافية. الأولية يجب األ تتجاوز هذه الديون عند �شمها لت�شهيل ال�شكوك الأولى، مبلغا ي�شاوي 65% من اإجمايل تكاليف امل�شروع )مع 
احت�شاب م�شاريف امل�شروع الإجمالية على اأ�شا�ش اأن ال�شركة جتمع املبلغ الأق�شى للمديونية التكميلية الأولية امل�شموح بها مبوجب اأحكام وثائق 
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التمويل )اأق�شى حد الدين ذي الأولوية(: )ا( كما هو مبني يف احلالة البنكية(  م�شلمة لوكيل الدائنني قبل الإقفال املايل الثاين؛ اأو )ب( اإذا 
مل تو�شح احلالة البنكية اأق�شى حد امل�شموح به للدين ذي الأولية الذي يتم جمعه كما هو مبني يف �شيناريو وارد بالنمط املايل )الذي ي�شمل 
احلالة البنكية اأي�شًا( امل�شلم اإلى وكيل الدائنني قبل تاريخ الإقفال الثاين والذي يبني اأق�شى حد امل�شموح به للدين ذي الأولية الذي يتم جمعه.

)ب(  لأغرا�ش ا�شتيفاء ال�شروط املن�شو�ش عليها يف الفقرة 34-1 )ب( )خ( من اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة )حق ال�شركة يف حمل ديون اإ�شافية(، 
يجب اأن يف�شر تعريف ح�شاب ن�شبة تغطية عمر القر�ش LLCR على النحو التايل: ح�شاب ن�شبة تغطية عمر القر�ش يعني، يف اأي وقت، الفرتة 
التي تبداأ يف تاريخ ح�شاب LLCR وتنتهي يف وقت لحق بعد: )اأ( اآخر تاريخ نهائي ل�شتحقاق غري ال�شندات، و )ب( تاريخ الإ�شتحقاق النهائي 

لل�شكوك الأولية.

مسائل الموافقة على الصكوك:

تتعهد �شدارة وامل�شدر اأنه وقبل الدخول يف اأي تعديل، اأو اإعادة �شياغة، لتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة واتفاقية الدائنني، اأو موافقتهم على اللتزام ببنود 
التفاقيات املذكورة اأعاله وعلى اأي وثائق متويل اأخرى مقرتحة للتعديل، اأنه يف كل ق�شية ودون موافقة وكيل حملة ال�شكوك، فاإنه �شوف يقدمون �شهادة 
م�شائل وتعهدات املوافقة على ال�شكوك اإلى وكيل حملة ال�شكوك يف موعد ل يتعدى 7 اأيام قبل تاريخ التوقيع الثاين، مفادها اأنه بعد التعديل املقرتح اأو اإعادة 

�شياغة وثائق التمويل ذات ال�شلة يف تاريخ التوقيع الثاين لن يقع �شمن نطاق اأي م�شاألة من م�شائل املوافقة على ال�شكوك.

إنهاء االتفاقية

�شوف تنتهي اتفاقية تعهد ف�شل - اإقفال ال�شكوك وكافة احلقوق واللتزامات املتعلقة باأطراف هذه التفاقية يف تاريخ التوقيع الثاين عليها.

القانون الحاكم

تخ�شع اتفاقية تعهد ف�شل - اإقفال ال�شكوك وتف�شر وفقًا للقانون الربيطاين.
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الضريبة والزكاة

فيما يلي �شرح عام لبع�ش العتبارات اخلا�شة بالزكاة وال�شريبة يف اململكة فيما يتعلق بال�شكوك، مبا فيها املعاجلة الزكوية لالأ�شخا�ش والكيانات غري 
املوؤهلة حاليا حلمل ال�شكوك.  علما باأن هذا ال�شرح لي�ش املق�شود منه تقدمي و�شف يعك�ش حتليال كامال جلميع العتبارات املتعلقة بالزكاة وال�شريبة فيما 
يخ�ش ال�شكوك، كما اأنه ل يتناول العتبارات املبنية على الظروف الفردية. وبالتايل، فاإن على امل�شرتيني املحتملني لل�شكوك مراجعة م�شت�شاريهم يف جمال 
الزكاة وال�شريبة لتحديد النتائج الزكوية وال�شريبية التي ترتتب على امتالكهم لل�شكوك والحتفاظ بها والت�شرف فيها وا�شتالمهم لأي توزيعات ودفعات 
من املبلغ الأ�شلي امل�شتثمر والأرباح و/اأو اأي مبالغ اأخرى يتم ا�شتالمها مبوجب ال�شكوك والنتائج املرتتبة على مثل تلك الإجراءات مبوجب اأنظمة الزكاة 

وال�شريبة يف اململكة.

وقد ا�شتند هذا امللخ�ش اإلى الأنظمة املرعية يف اململكة يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، وهو يخ�شع للتغيري تبعا لأي تغري يف الأنظمة التي قد يتم تطبيقها بعد 
هذا التاريخ،  وعلى امل�شرتين املحتملني اأن ياأخذوا بعني العتبار باأنه ل امل�شدر ول �شدارة ملزمني بتحديث هذا الق�شم من ن�شرة الإ�شدار نتيجة لأي تغيريات 

اأو  تعديالت على اأنظمة ال�شريبة والزكاة النافذة.

حملة الصكوك المقيمين في المملكة

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة 

يخ�شع حملة ال�شكوك الذين هم )1( من مواطني دول جمل�ش التعاون اخلليجي املقيمني يف اململكة با�شتثناء )اأ( مواطني دول جمل�ش التعاون اخلليجي من 
غري ال�شعوديني الذين لهم موؤ�ش�شات دائمة يف اململكة )ح�شبما مت تعريفه يف املادة 4 من نظام �شريبة الدخل يف اململكة( و)ب( الكيانات القانونية املوؤ�ش�شة 
وفًقا لنظام اأي من دول جمل�ش التعاون اخلليجي با�شتثناء اململكة، اململوكة من قبل مواطنني تابعني لدول جمل�ش التعاون والتي لها وجود دائم يف اململكة(. 
و)2( ال�شركات ذات راأ�ش املال ال�شعودي اأو ال�شركات ذات راأ�ش املال اخلليجي املقيم يف اململكة )اإلى احلد الذي تكون فيه ذات ملكية خليجية يف كليهما( 

للزكاة املطبقة يف اململكة بواقع 2.5% من اأي دخل اأو مكا�شب م�شتلمة على ال�شكوك اإل يف حال وجود اإعفاء خا�ش من ذلك. 

غري اأن حملة هذه ال�شكوك لن يخ�شعوا ل�شريبة الدخل يف اململكة فيما يتعلق بال�شكوك. كما لن تخ�شع الدفعات املالية التي يح�شلون عليها من ال�شكوك 
لأي اقتطاع �شريبي اأو خ�شم وفقًا لقوانني اململكة العربية ال�شعودية. وبالإ�شافة اإلى ذلك، يحق حلملة ال�شكوك الذين يقيمون يف اململكة احل�شول على 
التي يح�شلون عليها  اأ�شبحت الدفعات  الن�شرة( يف حال  "�شروط واأحكام ال�شكوك" من هذه  10 )ال�شرائب( )انظر ق�شم  لل�شرط  اإ�شافية وفقا  دفعات 
مبوجب ال�شكوك يف وقت لحق خا�شعة فعال لهذا القتطاع، مع اأن الدفعات الإ�شافية قد ل تكون م�شتحقة الدفع يف هذه الظروف للحد الذي يكون فيه حامل 
ال�شك قادرا على احل�شول على وال�شتفادة من الئتمان ال�شريبي فيما يتعلق بال�شريبة املقتطعة اأو قادرًا على جتنب القتطاع من خالل رفع اأو تقدمي اأو 
توفري بع�ش الوثائق واملعلومات املعينة. وينبغي الرجوع يف هذا ال�شدد اإلى اأحكام ال�شرط 10 )ال�شرائب( ( )انظر ق�شم "�شروط واأحكام ال�شكوك" من هذه 
الن�شرة(. وبالإ�شافة اإلى ذلك، ينبغي مالحظة اأن �شركة �شدارة تتعهد مبوجب التعهد بتغطية التكاليف، يف حال اأ�شبح امل�شدر ملزما بدفع مبالغ اإ�شافية 
وفقا لل�شرط 10 )ال�شرائب( )ح�شب اأي تعديل طارىء على هذا ال�شرط طبقا لإعالن الوكالة(، باأن �شدارة �شوف تدفع، اإلى احلد الذي ل توفر فيه �شيولة 
نقدية زائدة لدى امل�شدر يف ح�شاب ال�شفقة لدفع املبالغ امل�شتحقة عليه مبوجب اأي التزام اأو يف حال ف�شله يف الوفاء باأي التزام بدفع مبالغ اإ�شافية وفقا 
لل�شرط 10 )ال�شرائب(، �شوف تدفع للم�شدر اأو لوكيل حملة ال�شكوك )حل�شاب حملة ال�شكوك( على التوايل مبلغا ي�شاوي التزام امل�شدر فيما يتعلق باأي 

وكافة املبالغ الإ�شافية الواجبة الدفع من قبله مبوجب ال�شرط 10 )ال�شرائب(.

التعاون  "مواطني دول جمل�ش  اإليها يف الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب( يف الفقرة الأولى من الق�شم  اأن حامل ال�شكوك الذي ي�شتويف املعايري امل�شار  غري 
اخلليجي املقيمني يف اململكة" �شيخ�شع ل�شريبة الدخل املطبقة يف اململكة بواقع 20% على اأي دفعة اأو مك�شب م�شتلم على ح�شاب ال�شكوك مبا يف ذلك اأي مبلغ 

توزيع دوري اإل يف حال وجود اإعفاء خا�ش من ذلك.

ول ياأخذ هذا امللخ�ش يف العتبار مدى امل�شئولية ال�شريبية التي يكون خا�شعًا لها حامل �شكوك حمتمل م�شار اإليه يف الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب( من 
اأو  لل�شكوك  نتيجة لمتالكه  املحتمل  ال�شكوك  تقع على حامل  والتي  اململكة"  املقيمني يف  التعاون اخلليجي  دول جمل�ش  ق�شم"مواطني  الأولى من  الفقرة 

الحتفاظ بها اأو الت�شرف فيها بعد التوزيع الأويل يوم الإقفال، با�شتثناء الفقرة التي عنوانها "املك�شب من الت�شرف بال�شكوك اأو اإعادة �شرائها" اأدناه.

ي�شم جمل�ش التعاون اخلليجي دول جمل�ش التعاون اخلليجي.

المقيمين في المملكة من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
يخ�شع حملة ال�شكوك املقيمون يف اململكة من غري مواطني دول جمل�ش التعاون اخلليجي، وفًقا لتعريفهم يف املادة 3 من نظام �شريبة الدخل اإلى �شريبة 
الدخل يف اململكة على اأرباحهم ومكا�شبهم يف ال�شكوك اإل يف حال وجود ا�شتثناء خا�ش )على املبالغ امل�شتلمة بالزيادة عن  املبلغ ال�شمي لل�شكوك مثل اأي 
مبالغ التوزيع الدوري(. اإ�شافة لذلك، فاإن التوزيعات الالحقة لالأرباح من قبل اأي �شركة مقيمة اإلى م�شاهميها غري املقيمني تخ�شع عادة اإلى �شريبة مقتطعة 
بواقع 5%. وميكن اأن ي�شتحق امل�شاهم / ال�شريك غري املقيم ل�شرتداد هذه ال�شريبة املقتطعة يف بع�ش احلالت يف حال وجود اتفاقية �شريبية بني اململكة 

والبلد الذي يقيم فيه امل�شاهم / ال�شريك غري املقيم يف اململكة، والتي تقدم الإعفاء من �شريبة ال�شتقطاع تلك.
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عرفت املادة 3 من نظام �شريبة الدخل "الإقامة" يف اململكة، لأغرا�ش ما تقدم، كما يلي:

)اأ(  يعترب ال�شخ�ش الطبيعي مقيما يف اململكة لل�شنة ال�شريبية اإذا حتقق فيه اأي من ال�شرطني التاليني:

)1(  له مكان اإقامة دائم يف اململكة ويقيم يف اململكة لفرتة اإجمالية ل تقل عن ثالثني يوًما يف ال�شنة ال�شريبية.

)2(  يقيم يف اململكة لفرتة ل تقل عن مائة وثالثة وثمانني )183( يوما يف ال�شنة ال�شريبية.

لأغرا�ش هذه الفقرة، تعترب الإقامة جلزء من اليوم يف اململكة على اأنها اإقامة ليوم كامل با�شتثناء ال�شخ�ش الذي يعرب اململكة بني نقطتني خارجها.

)ب(  وتعترب ال�شركة اأو اأي كيان قانوين اآخر مقيمة يف اململكة لل�شنة ال�شريبية اإذا حتقق فيها اأي من ال�شرطني التاليني:

)1(  مت تاأ�شي�شها وفًقا لنظام ال�شركات.

)2(  اإذا كانت اإدارتها املركزية موجودة يف اململكة.

ول ياأخذ هذا امللخ�ش يف العتبار املدى الذي يكون فيه حامل ال�شكوك املحتمل امل�شار اإليه يف الفقرة اأعاله ملتزمًا بدفع ال�شريبة الدخل اأو الزكاة نتيجة 
حليازته اأو امتالكه اأو ت�شرفه يف ال�شكوك بعد توزيعها الأويل يف تاريخ الإقفال، عدا ما هو وارد يف الفقرة اأدناه بعنوان "الربح من الت�شرف يف ال�شكوك 

اأو اإعادة �شرائها".

حملة الصكوك غير المقيمين في المملكة

يخ�شع حملة ال�شكوك غري املقيمني يف اململكة – يف اإطار معنى "الإقامة" املو�شح اأعاله - �شواء كانوا �شعوديي اجلن�شية اأو مواطنني دول جمل�ش التعاون 
اخلليجي-  اإلى �شريبة ا�شتقطاع بن�شبة 5 يف املائة على عن�شر التمويل فقط من املدفوعات التي تتم مبوجب ال�شكوك )اأو الدفعات الفائ�شة عن املبلغ 
الأ�شلي( )اأي مبلغ التوزيع  الدوري( طبقا للممار�شات املعتمدة لدى م�شلحة الزكاة و�شريبة الدخل كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه. حيث قد يكون حامل 
ال�شك خموًل با�شرتداد ال�شريبة املقتطعة مبوجب معاهدة بني اململكة ودولة اإقامة حامل ال�شك ذاك(. وبالن�شبة لأي دفعات متثل �شدادا لراأ�ش املال الأ�شلي 
مبوجب ال�شكوك اإلى حملة ال�شكوك غري املقيمني يف اململكة فال تكون خا�شعة ل�شريبة ال�شتقطاع. وعلى امل�شتثمرين املحتملني مالحظة اأن هذه املمار�شات 
من قبل م�شلحة الزكاة و�شريبة الدخل مبنية على اأ�شا�ش عدد حمدود من عمليات ال�شكوك ال�شعودية، واأن عن�شر التمويل من دفعات ال�شكوك غري معرف 
ب�شكل وا�شح على اأنه خا�شع ل�شريبة ال�شتقطاع اأو نظام �شريبة الدخل. وبناء على ذلك فهناك خطر من احتمال قيام م�شلحة الزكاة و�شريبة الدخل 

بتطبيق ن�شبة ا�شتقطاع خمتلفة اأو اأعلى م�شتقباًل.

20% حاليا على �شايف دخلهم اخلا�شع  بن�شبة   ال�شعودية  يخ�شع حملة ال�شكوك غري املقيمني يف اململكة ممن لهم كيان دائم يف اململكة ل�شريبة الدخل 
لل�شريبة والأرباح املن�شوبة لن�شاط �شاحب الكيان الدائم يف اململكة. وطبقا لنظام �شريبة الدخل، يف حالة تقدمي �شهادة ت�شجيل ل�شاحب الكيان الدائم 
للم�شدر، ف�شوف ي�شمح للم�شدر ب�شداد اأي دفعات مثل مبالغ التوزيع الدوري فيما يتعلق بال�شكوك بدون اقتطاع اأية �شريبة دخل. ويجب اأن تكون �شريبة 
الدخل  �شريبة  التزام  مقابل  للح�شم  متاحة  امل�شدر،  من  الدورية  التوزيع  مبالغ  ا�شتالم  عند  الدائم  الكيان  �شاحب  على  املفرو�شة  وجدت(  )اإن  الدخل 
امل�شتحقة على �شاحب الكيان الدائم )اأنظر اأدناه كذلك(. اإذا جتاوزت �شريبة الدخل املتكبدة على �شبيل املثال مبالغ التوزيع الدوري املذكورة التزام �شريبة 
الزكاة و�شريبة الدخل. وبالن�شبة حل�شول  الزيادة من م�شلحة  الدائم ا�شرتجاع  الكيان  الدائم فقد ي�شتحق �شاحب  الكيان  الدخل املرتتب على �شاحب 
�شاحب املوؤ�ش�شة الدائمة على خ�شومات اأو مبالغ م�شرتدة فهذه م�شائل حتددها م�شلحة الزكاة والدخل على اأ�شا�ش تقدير وممار�شات امل�شلحة وتقييمها 
بوجود  يتعلق  فيما  تعهد  اأي  لهم،  املنت�شبة  وال�شركات  القاب�شة  الأوروبية  داو  اأو  داو  اأو  ال�شعودية  اأرامكو  اأو  اأو �شدارة  امل�شدر  اأي من  يقدم  ول  للظروف. 
خ�شومات اأو مبالغ م�شرتدة اإلى حملة ال�شكوك، بل ول ميكنهم اإعطاء تاأكيد باأنه �شتكون هناك خ�شومات اأو مبالغ م�شرتدة متاحة فعال حلملة ال�شكوك. 

وينبغي على حملة ال�شكوك احل�شول على ا�شت�شارة مهنية م�شتقلة بخ�شو�ش ال�شريبة و/اأو الزكاة قبل ا�شتثمارهم يف ال�شكوك.

ويعترب ال�شخ�ش غري املقيم والذي يزاول ن�شاطا يف اململكة من خالل فرع مرخ�ش )كما هو حمدد يف املادة 4 )ب( 4 من نظام �شريبة الدخل(، يعترب مالكا 
ملوؤ�ش�شة دائمة يف اململكة وبالتايل فهو �شاحب موؤ�ش�شة دائمة لالأغرا�ش الواردة يف الفقرة ال�شابقة.

�شتعترب كافة الدفعات مثل مبالغ التوزيع الدوري املتعلقة بال�شكوك اإلى �شاحب الكيان الدائم يف اململكة جزءا من الدخل الإجمايل اخلا�شع ل�شريبة دخل 
بن�شبة 20 % حاليًا بعد ح�شم التكاليف امل�شموح بها واإجراء ت�شويات ح�شابية معينة. بالإ�شافة اإلى ذلك يعترب حتويل تلك املبالغ اإلى املكتب الرئي�شي اأو اأي 
�شركة غري مقيمة منت�شبة ل�شاحب الكيان الدائم توزيًعا لالأرباح من اململكة ويخ�شع اإلى �شريبة ا�شتقطاع بن�شبة 5%. وميكن اأن ي�شتحق امل�شاهم / ال�شريك 
غري املقيم ل�شرتداد هذه ال�شريبة املقتطعة يف بع�ش احلالت يف حال وجود اتفاقية �شريبية بني اململكة والبلد الذي يقيم فيه امل�شاهم / ال�شريك غري املقيم 

يف اململكة، والتي تقدم الإعفاء من �شريبة ال�شتقطاع تلك.
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المكسب من التصرف بالصكوك أو إعادة شرائها

تخ�شع الأرباح املتحققة من الت�شرف يف ال�شكوك اأو اإعادة �شرائها، اإذا مل تكن تلك ال�شكوك قد مت تداولها من قبل حامل ال�شكوك طبقا لنظام ال�شوق 
املالية ولوائحه التنفيذية �شواء كان حامل ال�شك مقيما يف اململكة كما مت تعريفه يف املادة 3 من نظام �شريبة الدخل اأو غري مقيم يف اململكة كما مت تعريفه 
يف املادة 1)2( )ب( من الالئحة التنفيذية لنظام �شريبة الدخل و�شواء كان له كيان دائم يف اململكة اأو مل يكن( للزكاة اأو �شريبة الدخل ح�شب الن�شبة 
املعتمدة كجزء من الدخل املنتظم حلامل ال�شكوك. ويحوز حلملة ال�شكوك ال�شعي للح�شول على اإعفاء بناء على الإتفاقية ال�شريبية يف حال وجود مثل 

هذه التفاقية.

غري اأن املك�شب املذكور ميكن اأن يعفى من اخل�شوع لل�شريبة )اأو الزكاة ح�شبما تكون احلالة( اإذا كانت الأرباح الراأ�ش مالية املتحققة نا�شئة عن الت�شرف 
يف ال�شكوك التي تعترب على اأنها "اأوراق مالية" مدرجة. حيث اأن م�شطلح "الأوراق املالية مدرجة" غري معرف ب�شكل خا�ش يف نظام ال�شريبة، اإل اأن املادة 
2 من نظام ال�شوق املالية للمملكة ي�شري يف تعريفه لالأوراق املالية على اأنها ت�شمل "اأدوات الدين القابلة للتداول التي ت�شدرها ال�شركات". وبناء على ذلك 
التعريف ففي الوقت الذي يبدو فيه اأن ذلك الإعفاء ينطبق على ال�شكوك على �شوء نظام ال�شوق املالية ومبوجب اإدراجها يف �شوق الأ�شهم ال�شعودي، اإل اأنه 

لي�ش من الوا�شح ما اإذا كان ذلك الإعفاء �شينطبق على ال�شكوك اأم ل من الناحية العملية. 

أحكام عامة

لن يخ�شع حملة ال�شكوك من الأ�شخا�ش الطبيعيني، �شواء كان لهم كيان دائم يف اململكة اأو مل يكن، يف حال وفاتهم اإلى �شريبة الإرث اأو اإلى اأية �شرائب 
اأخرى مماثلة يف اململكة. وقد تطبق �شريبة على اأرباح راأ�ش املال على املتوفى اإذا كان الإعفاء الوارد يف فقرة "الربح من الت�شرف يف ال�شكوك اأو عند اإعادة 

�شرائها" اأعاله غري متاح.

ل يعترب حملة ال�شكوك مقيمني اأو مزاولني لن�شاط جتاري يف اململكة ملجرد امتالكهم لأية �شكوك.

وفًقا لأنظمة الزكاة املطبقة يف اململكة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه، فاإن ال�شتثمارات يف ال�شكوك ل حت�شم من وعاء الزكاة اخلا�شة بحامل ال�شكوك 
اخلا�شع للزكاة يف اململكة العربية ال�شعودية.
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االكتتاب والبيع 

اتفاقية االكتتاب

بـ"  اأو حتديثات  اإ�شافات  اأو  تعديالت  عليها من  يطراأ  ما  مع  اإليها  )وي�شار  الإقفال  تاريخ  قبل  اكتتاب  اتفاقية  الكتتاب  ومديرو  العرو�ش  م�شتقبلو  �شيربم 
العرو�ش  م�شتقبلو  يوافق  الكتتاب،  لتفاقية  وطبًقا  وتغطيتها.  ال�شكوك   توزيع  بخ�شو�ش  الراعية،  اجلهات  �شدارة،  املُ�شِدر،  مع  الكتتاب"(  اتفاقية 

ومديرو الكتتاب على القيام جمتمعني ومنفردين بتغطية الكتتاب يف ال�شكوك وفًقا لل�شروط املن�شو�ش عليها يف تلك التفاقية.

اإ�شدار  متح�شالت  دفع  قبل  الكتتاب  ومديري  العرو�ش  م�شتقبلي  قبل  من  اإنهاوؤها  معينة  حالت  يف  ويجوز  ال�شروط،  من  لعدد  الكتتاب  اتفاقية  تخ�شع 
ال�شكوك اإلى املُ�شِدر )ناق�ش عمولت الإدارة والتغطية امل�شتحقة مل�شتقبلي العرو�ش ومديري الكتتاب(. ويف حالة اإنهاء اتفاقية الكتتاب قبل تاريخ الإقفال، 

ا ُوترد اأية متح�شالت مت ا�شتالمها اإلى املكتتبني. فاإن طرح ال�شكوك ميكن اأن ينتهي اأي�شً

تقديم الطلبات من قبل المستثمرين المحتملين

خالل فرتة العر�ش للم�شتثمرين، يجوز مل�شتقبلي العرو�ش ومديري الكتتاب ا�شتقطاب التعبري عن الهتمام من امل�شتثمرين املحتملني يف اململكة، ويف كل 
حالة خارج الوليات املتحدة الأمريكية ب�شراء ال�شكوك، بينما يت�شاور املُ�شِدر و�شدارة وم�شتقبلي العرو�ش ومديري الكتتاب ب�شاأن الهام�ش ويتفقون عليه 

وعلى توزيع ال�شكوك .

الدفعات  ملدير  الإلكرتوين  املوقع  على  الإقفال  وتاريخ  الهام�ش  ن�شر  بتاأمني  امل�شدر  �شيتكفل  للم�شتثمرين،  العر�ش  فرتة  نهاية  اقرتاب   عند 
www.alinmainvestment.com و www.albiladinvest.com( واملواقع الإلكرتونية مل�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب وهي )www.hsbcsaudi.com( 
 و www.db.com/mena و www.riyadcapital.com(. كما �شيتكفل امل�شدر، قبل تاريخ الإقفال بن�شر و�شف اإجمايل املبلغ ال�شمي لل�شكوك التي �شيتم 
اإ�شدارها ون�شر �شايف العوائد املتوقعة على املوقع الإلكرتوين ملدير الدفعات واملواقع الإلكرتونية مل�شتقبلي العرو�ش ومديرو الكتتاب )املذكورة اأعاله(، علمًا 

اأن حمتويات تلك املواقع الإلكرتونية ل ت�شكل جزءًا من هذه الن�شرة.

العرو�ش ومديري  امل�ستثمر"( لأي من م�شتقبلي  الأ�شول )"منوذج طلب  �شراء م�شتكمل ح�شب  يقدم طلب  اأن  بال�شكوك  الكتتاب  على كل من يرغب يف 
الكتتاب قبل نهاية فرتة العر�ش للم�شتثمرين وعليه اأن يدفع مقابل ال�شكوك وفقًا للتعليمات الواردة يف منوذج طلب امل�شتثمر. و�شيتم توفري مناذج طلب 
امل�شتثمر من املواقع الإلكرتونية مل�شتقبلي العرو�ش ومديري الكتتاب )املواقع الإلكرتونية املذكورة اأعاله(. ول تقبل الطلبات التي تقل مبالغها عن واحد مليون 
ريال �شعودي وفيما يزيد عن ذلك تلك التي تكون مبالغها مب�شاعفات عدد غري �شحيح لـ 50.000 ريال �شعودي من املكتتبني من غري امل�شتثمرين املوؤ�ش�شيني.

�شيتم تخ�شي�ش ال�شكوك بناء على تقدير املُ�شِدر و�شدارة وم�شتقبلي العرو�ش ومديري الكتتاب، و�شيتم ذلك بعد انتهاء فرتة العر�ش للم�شتثمرين

ول يجوز �شوى لالأ�شخا�ش املوؤهلني اأن ي�شجلوا كحملة �شكوك.

ال�سخ�ض املوؤهل يف هذا ال�شياق يعني اإما: )اأ( �شخ�ش طبيعي من مواطني اململكة، اأو )ب( كيان قانوين لديه من�شاأة دائمة يف اململكة ولديه رقم �شجل جتاري 
�شاري املفعول �شادر عن وزارة التجارة وال�شناعة، ولديه كذلك، ويف كل حالة من احلالت، ح�شاب بنكي يف اململكة العربية ال�شعودية.

�شيكون التوزيع الأويل لل�شكوك على امل�شتثمرين املوؤ�ش�شيني فقط.

"امل�ستثمر املوؤ�س�سي" يعني في هذا السياق الشخص المؤهل وهو واحد من الفئات التالية:

)اأ(  �شخ�ش مرخ�ش له من قبل الهيئة مبزاولة ن�شاط الأوراق املالية.

)ب(   �شخ�ش م�شتثنى كما هو حمدد يف امللحق )1( من لئحة اأعمال الأوراق املالية. 

)ج(  اأيا مما يلي: 

)1(  اأية �شركة متلك اأو تكون ع�شوا يف جمموعة متلك اأ�شول �شافية ل تقل عن 50 مليون ريال �شعودي.

)2(  اأية هيئة غري اعتبارية، اأو اأية �شركة ت�شامنية اأو من�شاأة اأخرى  متلك اأ�شول �شافية ل تقل قيمتها عن 50 مليون ريال �شعودي.

)3(  اأي �شخ�ش )اأ( يت�شرف ب�شفة ع�شو جمل�ش اإدارة، اأو م�شئول اأو موظف لدى اأي  �شخ�ش )ب( م�شنف �شمن الفقرتني الفرعيتني )1( اأو 
)2(، حيث يكون )اأ( م�شئول عن )ب( عند قيامه باأي ن�شاط يتعلق بالأوراق املالية.

)د(  موؤ�ش�شة ح�شلت على ترخي�ش ملزاولة ن�شاط م�شريف وفًقا لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية.

)هـ(  اأي �شخ�ش اآخر ي�شرتي ال�شكوك من خالل �شخ�ش مرخ�ش له )كما هو معرف يف لئحة اأعمال الأوراق املالية(.
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ويتعني على جميع امل�شتثمرين املحتملني اأن يقروؤوا بعناية �شروط ال�شكوك املو�شحة يف ق�شم "�شروط واأحكام ال�شكوك" من ن�شرة الإ�شدار هذه  قبل تعبئة 
طلب �شراء ال�شكوك نظًرا لأن توقيع منوذج طلب امل�شتثمر ي�شكل قبول وموافقة من قبل امل�شتثمر لل�شروط.

أحكام عامة

خالفا للطلب املقدم للت�شجيل وقبول اإدراج ال�شكوك يف �شوق الأ�شهم ال�شعودي ، فاإنه مل ولن يتم اتخاذ اأي اإجراء يف اأي بلد من قبل املُ�شِدر اأو �شدارة و/اأو 
اأي من م�شتقبلي العرو�ش ومديري الكتتاب، من �شاأنه اأن ي�شمح اأو يق�شد به اأن ي�شمح بعر�ش ال�شكوك اأو امتالكها اأو توزيع ن�شرة الإ�شدار هذه اأو اأية مواد 
طرح خا�شة بها حيث يكون لزما اتخاذ اإجراء لذلك الغر�ش. ويطلب املُ�شِدر و�شدارة و وم�شتقبلي العرو�ش ومديري الكتتاب من كل من تقع ن�شرة الإ�شدار 
هذه بحوزته اأن يلتزم بجميع القوانني والأنظمة واجبة التطبيق فيما يتعلق ب�شراء ال�شكوك اأو عر�شها اأو بيعها اأو ت�شليمها اأو حيازة اأو توزيع ن�شرة الإ�شدار 

هذه اأو اأي مواد عر�ش تتعلق بال�شكوك، اأو توزيعها، وذلك يف كافة الأحوال على نفقته اخلا�شة.

يقوم كل واحد من م�شتقبلي العرو�ش ومديري الكتتاب ب�شكل انفرادي باإقرار و�شمان وتعهد يف اتفاقية الكتتاب اإلى امل�شدر و�شدارة واجلهات الراعية اأنه:

كافة  �شيتخذ  واأنه  اململكة،  با�شتثناء  اأي مكان  ال�شكوك يف  تتعلق بطرح  اأية مواد  توزيع  اأو  اأو حيازة  ال�شكوك،  يتعلق بطرح  اإجراء  اأي  يتخذ  )اأ(  لن 
الإجراءات هذه وفقًا لأحكام اتفاقية الكتتاب. 

)ب(  مل ولن يتم ت�شجيل ال�شكوك مبوجب قانون الأوراق املالية الأمريكي ول يجوز طرحها اأو بيعها داخل الوليات املتحدة الأمريكية اإل وفقًا لإعفاء من 
متطلبات الت�شجيل املن�شو�ش عليها يف قانون الأوراق املالية اأو من خالل معاملة غري خا�شعة للمتطلبات املذكورة. ويوؤكد كل واحد من م�شتقبلي 
�شه يف الوليات املتحدة  اأو يبيع اأي �شكوك ت�شكل جزءًا من خم�شَّ العرو�ش ومديري الكتتاب اأنه مل يطرح اأو يبيع، ويوافق على اأنه لن يطرح 
الأمريكية. وبالتايل، ل هو ول اأي من �شركاته التابعة، ول اأي �شخ�ش يت�شرف نيابة عنه اأو نيابة عن تلك ال�شركة �شارك اأو �شي�شارك يف اأي جهود 

بيع موجهة فيما يتعلق بال�شكوك.

)ج(  مل يتم طرح اأو بيع اأو دعوة لأي طرح اأو بيع لأي �شخ�ش يف اململكة املتحدة اأو يف اأي دولة هي ع�شو يف املنطقة القت�شادية الأوروبية.

تكون معاين امل�شطلحات الواردة يف الفقرة )ب( اأعاله متوافقة مع امل�شطلحات الواردة �شمن بند اللوائح )S( من قانون الأوراق املالية.

المقاصة والتسوية

�شيتم اإدراج ال�شكوك يف نظام التداول واملقا�شة والت�شوية لدى امل�شجل وفقًا لأحكام اتفاقية الت�شجيل.
7 )الدفعات(، �شيتم اإيداع كافة الدفعات امل�شتحقة من ال�شكوك يف احل�شابات املفتوحة بالريال ال�شعودي يف  وبالإ�شافة اإلى ذلك، وعمال بن�ش ال�شرط 
اململكة والتي يتم الإبالغ عنها من حني لآخر اإلى امل�شجل ومدير الدفعات. وبناء عليه، فاإنه يتعني على امل�شتثمرين اتخاذ الرتتيبات املنا�شبة ل�شتالم الدفعات 
الناجتة من ال�شكوك يف مثل هذا احل�شاب. كما ينبغي على امل�شتثمرين الت�شاور مع م�شت�شاريهم املعتمدين بخ�شو�ش متطلبات فتح احل�شابات امل�شار اإليها 
اأي  العرو�ش  وم�شتقبلو  الكتتاب  مديرو  ول  �شدارة  ول  امل�شدر  يتحمل  ول  باأنف�شهم.  احل�شاب  فتح هذا  يتطلبه  اإجراء �شروري  اأي  اتخاذ  وعليهم  اأعاله، 
م�شوؤولية فيما يتعلق بالتزام  امل�شتثمرين بالعملية ال�شحيحة وباللوائح واملتطلبات اخلا�شة بفتح هذه احل�شابات لغر�ش امتالك ال�شكوك واحل�شول على 
الدفعات، كما ل يتحمل اأي منهم اأي م�شوؤولية عن اأي خ�شارة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة تن�شاأ نتيجة لتخاذ اأو عدم اتخاذ اأي اإجراء بخ�شو�ش اأو فيما يتعلق 

بفتح هذه احل�شابات.

مصروفات الطرح:

مع مراعاة �شروط واأحكام اتفاقية الكتتاب، يوافق امل�شدر على اإ�شدار ال�شكوك، ويوافق كل من مديري الكتتاب وم�شتقبلي العرو�ش منفردين وجمتمعني، 
على الكتتاب يف والدفع مقابل، اأو تاأمني الكتتاب يف والدفع مقابل القيمة ال�شمية الإجمالية لل�شكوك بالن�شب املتفق عليها يف اتفاقية الكتتاب يف تاريخ 
ق�شم  مراجعة  يرجى  الطرح  تكاليف  ملخ�ش  على  ولالطالع  العمولة.  مبلغ  ناق�شًا  لل�شكوك  الإجمالية  ال�شمية  القيمة  من   %100 بن�شبة  وذلك  الإقفال 

"ا�شتخدام املتح�شالت" من ن�شرة الإ�شدار هذه.
مع مراعاة �شروط واأحكام اتفاقية الكتتاب، يوافق امل�شدر على اأن يدفع يف تاريخ الإقفال اإلى مدراء الكتتاب وم�شتقبلي العرو�ش، عمولة مقابل الإدارة 
والتعهد بتغطية الكتتاب معا ت�شتند اإلى القيمة ال�شمية الإجمالية لل�شكوك )مبلغ العمولة(، مع ح�شول كل مدير اكتتاب على ح�شة من مبلغ العمولة ح�شب 
الن�شبة املتفق عليها من املبلغ الإجمايل للقيمة ال�شمية لكل مدير اكتتاب وم�شتقبل عرو�ش ذي ال�شلة يف اتفاقية الكتتاب. و�شيتم خ�شم مبلغ العمولة من 
مبالغ الكتتاب يف ال�شكوك.اإ�شافة لذلك، يوافق امل�شدر على اأن يدفع ملديري الكتتاب امل�شرتكني وم�شتقبلي العرو�ش امل�شرتكني اأتعابًا وتكاليف وم�شاريف 
معينة تتعلق بعملية الطرح وفقًا لتفاقية الكتتاب. ومبوجب اتفاقية الكتتاب، فقد وافق امل�شدر و�شدارة واجلهات الراعية على تعوي�ش مديري الكتتاب 

امل�شرتكني وم�شتقبلي العرو�ش امل�شرتكني عن التزامات نا�شئة عن مطالبات حمددة.

تتعلق  عليها  متفق  معينة  وم�شاريف  تكاليف  بعد خ�شم  امل�شاركة  كم�شاهمته يف  بتقدميها  ال�شكوك  اإ�شدار  با�شتخدام متح�شالت  امل�شدر  �شيقوم  حيث 
وحما�شبي  الراعية(،  واجلهات  ل�شدارة  العرو�ش  وم�شتقبلي  الكتتاب  )ملديري  القانونيني  امل�شت�شارين  ور�شوم  اأتعاب  ح�شر-  دون  )�شاملة-  بال�شفقة 
ن�شرة  بتاريخ  تقدر  والتي  العرو�ش(  وم�شتقبلي  الكتتاب  ملديري  امل�شتحقة  امل�شرتكة  والبيع  الإدارة  وعمولة  والتوزيع،  والطباعة  الت�شويق  ور�شوم  التقارير، 

الإ�شدار هذه مببلغ 135،9مليون ريال �شعودي وذلك من اأجل ا�شتخدامها وفقًا خلطة عمل امل�شاركة.
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معلومات عامة

در الر�شمي هو مدينة اجلبيل ال�شناعية الثانية يف اململكة العربية ال�شعودية. عنوان امل�شِ

عنوان �شدارة الر�شمي هو �ش. ب. 9110، مدينة اجلبيل ال�شناعية 31311، اململكة العربية ال�شعودية. 

مت تاأ�شي�ش امل�شدر ك�شركة �شعودية م�شاهمة مقفلة بتاريخ 11 �شفر 1434هـ )املوافق24 دي�شمرب 2012م( مبوجب قرار معايل وزير التجارة وال�شناعة رقم 
29/ق ووفقا لنظام ال�شركات ال�شعودية ونظام ال�شتثمار الأجنبي. وال�شركة م�شجلة مبكتب ال�شجل التجاري ملدينة اجلبيل مبوجب ال�شجل التجاري رقم 

 2055018374

الرقم  حتت  اجلبيل  ملدينة  التجاري  ال�شجل  يف  م�شجلة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  اأنظمة  مبوجب  قائمة  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  ك�شركة  �شدارة  تاأ�ش�شت 
رقم  القرار  مبوجب  الأجنبي،  ال�شتثمار  ونظام  ال�شعودية  ال�شركات  لنظام  ووفقا  2011م(،  اأكتوبر   30 )املوافق  1432/12/03هـ  بتاريخ   2055014427
1210321011644 ال�شادر عن حمافظ الهيئة العامة لال�شتثمار، ووفقًا ل�شروط واأحكام عقد التاأ�شي�ش اخلا�ش ب�شدارة وامل�شادق عليه من كاتب العدل يف 

الهيئة العامة لال�شتثمار يف مدينة الريا�ش يف ال�شفحة 1-8، عدد 594، جملد24 بتاريخ 1432/11/21هـ )املوافق 19 اأكتوبر 2011 م(.

يبلغ راأ�ش املال امل�شرح به للم�شدر كما بتاريخ هذه الن�شرة 2.000.000 ريال �شعودي ممثلة يف 200.000 �شهم عادي م�شرح بها بقيمة اأ�شمية قدرها 10 
ريال �شعودي لكل �شهم، ولي�ش لدى امل�شدر اأي فئات اأخرى قائمة من الأ�شهم.

يبلغ راأ�ش املال امل�شرح به ل�شدارة كما بتاريخ هذه الن�شرة 9.699.642.000 ريال �شعودي مق�شمة اإلى 969.964.200ح�شة عادي م�شرح بها بقيمة 
اأ�شمية قدرها 10 ريال �شعودي لكل ح�شة، ول يوجد لدى �شدارة فئات اأخرى من الأ�شهم القائمة.

اعتمدت اجلمعية العامة العادية للم�شدر يف اجتماعها املنعقد يف 1 ربيع الأول 1434هـ )املوافق 9 فرباير 2013م(، قرارا وافقت مبوجبه �شمن اأمور اأخرى 
على اإ�شدار ال�شكوك وفو�شت جمل�ش اإدارة امل�شدر باتخاذ القرار بخ�شو�ش الوقت واملبالغ وال�شروط املتعلقة باأي �شكوك ت�شدر عن امل�شدر. 

اعتمد جمل�ش اإدارة امل�شدر بقراره بتاريخ 1 ربيع الثاين 1434هـ )املوافق 11 فرباير 2013م( من بني اأمور اأخرى اإ�شدار ال�شكوك ودخول امل�شدر يف وثائق 
التمويل التي هو طرف فيها.

اإ�شدار  بينها م�شاركة �شدارة يف  اأمور من  2012م( جملة  28 نوفمرب  1434هـ )املوافق  14 حمرم  بتاريخ  ال�شركاء يف �شدارة مبوجب قرار �شادر  اعتمد 
عن  ال�شادرة  ال�شكوك  اإ�شدار  يف  �شدارة  مب�شاركة  املتعلقة  وال�شروط  واملبالغ  الوقت  بخ�شو�ش  القرار  باتخاذ  �شدارة  اإدارة  جمل�ش  وفو�شوا  ال�شكوك 

امل�شدر.

21 يوليو 2011م( جملة اأمور من بينها امل�شادقة من كافة  20 �سعبان 1432هـ )املوافق  اعتمد جمل�ش اإدارة اأرامكو ال�شعودية مبوجب قرار �شادر بتاريخ 
النواحي على دخول اأرامكو ال�شعودية يف �شمان الكتمال اخلا�ش باأرامكو ال�شعودية.

 اعتمد جمل�ش اإدارة �شدارة مبوجب قرار �شادر بتاريخ 14 حمرم 1434هـ )املوافق 28 نوفمرب 2012م( من بني اأمور اأخرى الرتخي�ش مل�شاركة �شدارة يف 
اإ�شدار ال�شكوك مبا يف ذلك دخولها يف وثائق متويل اأخرى معينة.

ل يت�شمن عقد التاأ�شي�ش والنظام الأ�شا�شي للم�شدر )1( اأي �شلطة متكن اأي ع�شو جمل�ش اإدارة من الت�شويت على عقد اأو اقرتاح تكون له م�شلحة هامة فيه. 
اأو )2( اأي �شلطة متكن اأي ع�شو جمل�ش اإدارة من الت�شويت على مكافاآت م�شتحقة لهم، اأو )3( اأي �شلطة متكن اأع�شاء جمل�ش الإدارة القرتا�ش من امل�شدر.

ل يت�شمن عقد تاأ�شي�ش �شدارة )1( اأي �شلطة متكن اأي ع�شو جمل�ش املديرين اأو اأحد كبار امل�شوؤولني التنفيذيني من الت�شويت على عقد اأو اقرتاح تكون له 
م�شلحة ملمو�شة فيه، اأو )2( اأي �شلطة متكن اأي ع�شو يف جمل�ش املديرين اأو اأحد كبار امل�شوؤولني التنفيذيني من الت�شويت على مكافاآت م�شتحقة لهم، اأو 

)3( اأي �شلطة متكن ع�شو جمل�ش املديرين اأو كبار امل�شوؤولني التنفيذيني القرتا�ش من �شدارة.

مل يحدث منذ 31 دي�شمرب 2012م، اأي تغري �شلبي اأو اأي تطورات يحتمل احتماًل معقوًل اأن ينجم عنها اأي تغري �شلبي على الو�شع )املايل اأو غريه( اأو يف 
ال�شوؤون العامة للم�شدر ميكن اأن توؤثر ب�شكل ملمو�ش فيما يتعلق باإ�شدار ال�شكوك. كما ل يتوقع اأي تغري ملمو�ش يف طبيعة اأعمال امل�شدر.

مل يحدث منذ تاأ�شي�شها واأن طراأ اأي تغري �شلبي اأو اأي تطورات يحتمل احتماًل معقوًل اأن ينجم عنها اأي تغري �شلبي على الو�شع )املايل اأو غريه( اأو يف ال�شوؤون 
العامة ل�شدارة ميكن اأن توؤثر ب�شكل ملمو�ش فيما يتعلق باإ�شدار ال�شكوك. كما ل يتوقع اأي تغري ملمو�ش يف طبيعة اأعمال �شدارة.

باأكرث من  لها كما هو مف�شل  املتاحة  الت�شهيالت  البنكية وغريها من  الت�شهيالت  وال�شحب من  ال�شكوك و)2(  اإ�شدار  اأنه مع مراعاة )1(  ترى �شدارة 
التف�شيل يف هذه الن�شرة، فاإن راأ�ش املال العامل املتاح لها يكفي ملدة الثني ع�شر �شهرا التي تلي مبا�شرة تاريخ ن�شرة الإ�شدار هذه. 

مل مينح امل�شدر ول اأي من �شركاته املنت�شبة اأي عمولة اأو خ�شم اأو ر�شوم و�شاطة اأو اأي تعوي�شات غري نقدية،  منذ تاأ�شي�ش امل�شدر وت�شجيل وقبول ال�شكوك 
يف �شوق الأ�شهم ال�شعودي من قبل امل�شدر.
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مل يتم منح اأي عمولة، او خ�شم، اأو ر�شوم و�شاطة، اأو اأي تعوي�شات غري نقدية اأخرى من �شدارة اأو �شركاتها املنت�شبة منذ تاأ�شي�ش �شدارة وت�شجيل وقبول 
اإدراج ال�شكوك يف �شوق الأ�شهم ال�شعودي من قبل امل�شدر. 

الإ�شدار هذه، وهم  ن�شرة  وامل�شت�شارون" من  "الأطراف  بياناتهم يف ق�شم  املو�شحة  اأقاربهم(  اأي من  )اأو  للخرباء  لي�ش  فاإنه  الن�شرة،  تاريخ هذه  كما يف 
نيك�شانت ملتد، و�شي اأم اأيه اآي CMAI، وجيه األ تي �شب�شلتي ملتد، اأي اأ�شهم اأو م�شالح من اأي نوع يف امل�شدر اأو �شدارة. كما يوؤكد امل�شدر و�شدارة اأنه لي�ش 
لدى م�شتقبلي العرو�ش ومدراء الكتتاب اأو اأي من امل�شت�شارين القانونيني اأي اأ�شهم اأو م�شالح من اأي نوع يف امل�شدر اأو �شدارة. لالطالع على موؤهالت جميع 

اخلرباء، يرجى الرجوع الى ق�شم "املوؤهالت الفنية للخرباء" من هذه الن�شرة.

ل يوجد لدى امل�شدر اأي عالمات جتارية اأو حقوق براءة اأو حقوق طبع، اأو اأي حقوق ملكية فكرية اأخرى تعترب اأنها هامة فيما يتعلق باأعمال امل�شدر اأو ربحيته.

ل يوجد لدى امل�شدر اأي عالمات جتارية اأو حقوق براءة اأو حقوق طبع، اأو اأي حقوق ملكية فكرية اأخرى تعترب اأنها هامة فيما يتعلق باأعمال امل�شدر اأو ربحيته.

با�شتثناء �شعار �شدارة امل�شجل كعالمة جتارية يف اململكة، فال توجد اأي عالمات جتارية اأخرى اأو براءات اخرتاع اأو حقوق طبع اأو اأي حقوق ملكية فكرية 
اأخرى ميكن اأن تكون ذات اأهمية لن�شاط �شدارة اأو ربحيتها. اإن حقوق �شدارة يف ال�شعار وال�شم والعالمات التجارية مملوكة ح�شريًا ل�شدارة. مت ت�شجيل 
حوايل 15 ا�شم نطاق  )domain names(  وكما يف تاريخ هذه الن�شرة حتوزها اأرامكو ال�شعودية ملنفعة �شدارة، وتتوقع اأرامكو ال�شعودية اأن يتم نقل اأ�شماء 

النطاق هذه  اإلى �شدارة بعد تاريخ الإقفال.

�شيكون وكيل حملة ال�شكوك ملزمًا باحلفاظ على الوثائق التالية )املقدمة من امل�شدر و�شدارة، والتي يف حالة البنود )اأ(، )ب(، )ج(، )د(، )هـ(، )ت(، 
)ث(، )خ(، )ذ( )�ش(، )ع(، )ظ(، )اأاأ(، و)ب ب( اأدناه �شتكون باللغة العربية( بحيث تكون متاحة للمعاينة من قبل حملة ال�شكوك ملدة 20 يومًا قبل 
تاريخ الإقفال، وبعد ذلك، ما دامت اأي مبالغ قائمة مبوجب ال�شكوك ، من قبل حملة ال�شكوك، يف املكتب املحدد لوكيل حملة ال�شكوك )ات�ش ا�ش بي �شي 
اململكة العربية ال�شعودية املحدودة، املكتب الرئي�شي التابع لـ ات�ش ا�ش بي �شي، �شارع العليا، حي املروج، �ش ب 9084، الريا�ش 11413، اململكة( اأثناء �شاعات 

العمل الر�شمية يف اأي يوم من اأيام الأ�شبوع )با�شتثناء اأيام اخلمي�ش، واجلمعة، والعطل الر�شمية(.

)اأ(  هذه الن�شرة )مع ملحقاتها( واأية وثائق مكملة اأو تعديالت لها.

)ب(  النظام الأ�شا�شي، وعقد التاأ�شي�ش، و�شهادة ال�شجل التجاري للم�شدر.

)ج(  عقد التاأ�شي�ش و�شهادة ال�شجل التجاري ل�شدارة.

)د(  اأحدث القوائم املالية ال�شنوية املراجعة للم�شدر و�شدارة، مع تقارير التدقيق اخلا�شة بها.

)هـ(  اأي وثيقة اأو اأمر متنح الإذن بطرح اأوراق مالية للجمهور.

12 )1( )اأ( من امللحق اخلام�ش من قواعد الإدراج )با�شتثناء تلك اخلا�شعة لطلب  )و(  اأي عقود مت الإف�شاح عنها يف ن�شرة الإ�شدار وفقًا للمادة 
الإعفاء منها. 

)ز(  تقرير النموذج املايل للمراجع.

)ح(  تقرير ال�شوق.

)ط(  التقرير الفني.

)ي(  التقرير البيئي.

)ك(  تقرير التاأمني.

)ل(  كل اتفاقية من اتفاقيات توريد اللقيم.

)م(  كل اتفاقية من اتفاقيات ت�شويق ونقل املنتجات.

)ن(  عقد اإيجار الأر�ش ال�شناعية.

)�ش(  اتفاقيات اخلدمات الفنية.

)ع(  اتفاقية اأنظمة الت�شغيل واأدواته.

)ف(  اتفاقية تنفيذ توريد الطاقة.
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)�ش(  اتفاقية �شراء الغازات ال�شناعية.

)ق(  اتفاقية توريد املياه ال�شناعية.

)ر( اتفاقية توريد النيرتوجني والأك�شيجني.

)�ش(  التفاقية الإطارية لعقد الأمتتة الرئي�شية.

)ت(  اتفاقية اإعارة املوظفني.

)ث(  اتفاقية اخلدمات العامة ) وملحق اخلدمة (.

)خ(  اتفاقية امل�شاركة.

)ذ(  اتفاقية الإجارة.

)�ش(  اتفاقية تعهد ف�شل – اإقفال ال�شكوك.

)ظ(  اتفاقية ال�شراء.

)غ(  اتفاقية وكالة اخلدمة.

)اأاأ(  التعهد بتغطية التكاليف.

)ب ب(  اتفاقية اإدارة الدفعات .

)ج ج(  اإعالن الوكالة.

)د د(  وثائق �شمان امل�شدر .

)هـ هـ(  اتفاقية ال�شجل.

)و و(  اتفاقية وكالة �شمان امل�شدر.

)زز(  �شمانات الكتمال.

)ح ح(  اتفاقية الدائنني.

)ط ط(  اتفاقية الأحكام العامة ال�شاملة.

)ي ي(  اتفاقية احل�شابات. 

)ك ك(  وثائق ال�شمان. 

)ل ل(  الإ�شعار والإقرار بالتنازلت.

�شيتم تعيني "تداول" كم�شجل لل�شكوك كما مت و�شفه يف ق�شم "�شروط واأحكام ال�شكوك ".

فيما يلي ملخ�ش للنظام الأ�شا�شي للم�شدر:

اعتماد النظام األساسي وتعديالته

مت اعتماد النظام الأ�شا�شي للم�شدر يف اجلمعية العامة التاأ�شي�شية التي عقدت بتاريخ 20 حمرم 1434هـ )املوافق  4 دي�شمرب 2012م(. ومل يتم تعديل النظام 
الأ�شا�شي للم�شدر حتى تاريخ هذه الن�شرة.

األهداف

تتمثل اأهداف امل�شدر يف تنفيذ عقود ال�شيانة والت�شغيل واإدارة وت�شغيل م�شانع البرتوكيماويات وفقًا لرتخي�ش الهيئة العامة لال�شتثمار رقم 1029331225517 
وال�شادرة بتاريخ 3 حمرم 1434هـ )املوافق 17 نوفمرب 2012م(.
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مدة سريان المصدر

�شتكون مدة امل�شدر 99 �شنة هجرية )اأي حوايل 96 �شنة ميالدية( تبداأ من تاريخ �شدور قرار وزير التجارة وال�شناعة بتاأ�شي�ش امل�شدر، ويجوز متديد تلك 
املدة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية للم�شدر قبل �شنة هجرية على الأقل من انتهاء مدة امل�شدر الأ�شلية.

األسهم

تكون جميع اأ�شهم امل�شدر اأ�شهمًا ا�شمية ول يجوز اأن ت�شدر باأقل من قيمتها ال�شمية واإمنا يجوز اأن ت�شدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة ي�شاف 
فرق القيمة اإلى الحتياطي النظامي للم�شدر ولو بلغ الحتياطي حده الأق�شى.

�شيكون من املمكن نقل اأ�شهم امل�شدر وتداولها بعد اإ�شدار �شهاداتها با�شتثناء الأ�شهم النقدية التي اكتتب بها موؤ�ش�شو امل�شدر والتي ل يجوز تداولها قبل 
م�شي �شنتني ماليتني ل تقل كل منهما عن اثني ع�شر �شهرا ميالديًا من تاريخ اإعالن تاأ�شي�ش امل�شدر من قبل وزير التجارة وال�شناعة.

الصكوك والسندات

يحق للم�شدر اأن ي�شدر جميع اأنواع ال�شندات وال�شكوك داخل اململكة اأو خارجها وذلك وفقا لالأنظمة واللوائح ذات ال�شلة.

يجوز للجمعية العامة العادية للم�شدر مبوجب قرار اأن توكل جمل�ش اإدارة امل�شدر يف اإ�شدار اأي نوع من ال�شندات اأو ال�شكوك اأو اأي اأوراق مالية اأخرى. ويحق 
ملجل�ش الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات لالإ�شدار وحتديد الوقت واملبلغ وال�شروط لهذه الإ�شدارات مبا يف ذلك الإ�شدار الذي يتخطى قيمة راأ�ش املال املدفوع.

تغيير رأس المال

يجوز زيادة راأ�ش املال بعد احل�شول على موافقة ال�شلطات املخت�شة وبعد اعتماد اجلمعية العامة غري العادية قرارًا بزيادة راأ�ش مال امل�شدر من خالل 
اإ�شدار اأ�شهم جديدة يكون لها نف�ش القيمة ال�شمية لالأ�شهم الأ�شلية ب�شرط اأن يكون راأ�ش املال الأ�شلي قد دفع باأكمله  وللم�شاهمني حق الأولوية لالكتتاب 

بالأ�شهم النقدية اجلديدة.

يجوز للم�شدر بناًء على مربرات مقبولة تخفي�ش راأ�ش مال امل�شدر اإذا ما ثبت اأنه زائد عن حاجته اأو اإذا مني بخ�شائر. يجب اعتماد القرار املذكور من خالل 
قرار تتبناه اجلمعية العامة غري العادية بعد تقرير مدقق احل�شابات وبعد موافقة وزير التجارة وال�شناعة. واإذا كان التخفي�ش نتيجة زيادة راأ�ش املال عن 
حاجة امل�شدر، وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�شهم عليه خالل �شتني )60( يومًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ش يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي 
يقع فيها املركز الرئي�شي للم�شدر، فاإذا اعرت�ش اأحد الدائنني وقدم اإلى امل�شدر م�شتنداته التي تثبت دينه يف امليعاد املذكور وجب على امل�شدر اأن يوؤدي اإليه 

دينه اإذا كان حاًل اأو اأن يقدم له �شمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

اإلدارة

يتولى اإدارة امل�شدر جمل�ش اإدارة موؤلف من اأربعة اأع�شاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تزيد عن 3 �شنوات تقوميية. 

وكا�شتثناء مما �شبق فقد قام موؤ�ش�شو امل�شدر بتعيني اأول جمل�ش اإدارة ملدة خم�ش �شنوات تقوميية من تاريخ قرار وزير التجارة وال�شناعة باإعالن تاأ�شي�ش 
امل�شدر وذلك على النحو التايل:

املن�شب اال�شم

ع�شو ورئي�ش �شكوك �شدارة اثنني بي يف

)ممثلة بال�شيد عادل يا�شني احلواج(  

ع�شو ونائب الرئي�ش �شكوك �شدارة واحد بي يف

)ممثلة بال�شيد اإدواردو همربتو فيالنديا فيالنديا(  

ع�سو �شكوك �شدارة ثالثة بي يف

)ممثلة بال�شيد وائل بدر البلتاجي(  

ع�سو ومدير تنفيذي �شكوك �شدارة اأربعة بي يف

)ممثلة بال�شيد نيل�ش بريت فران�ش مي�شوتن(  

�شيحتفظ كل ع�شو من اأع�شاء جمل�ش الإدارة بعدد من اأ�شهم امل�شدر بقيمة ا�شمية تبلغ 10.000 ريال �شعودي. و�شتبقى هذه الأ�شهم غري قابلة للتداول حتى 
انتهاء الفرتة املحددة لال�شتماع لأي دعوى بخ�شو�ش الديون �شمن املادة 76 من نظام ال�شركات ال�شعودي اأو حتى الف�شل يف هذه الدعوى.
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